Het team van R.K. Basisschool De Twaalfruiter is op zoek naar

leerkrachten
die het gaaf vinden om in een High Performing School (HPS) te werken
(wtf 1,0)

We zoeken leerkrachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

die onze leerlingen het beste onderwijs kunnen geven wat er is. Zowel op inhoudelijk,
didactisch als pedagogisch gebied.
die graag werken in een lerende organisatie;
die bij willen dragen aan de ontwikkeling naar een High Performance School met effectief
onderwijs;
die samen met collega’s willen werken in leerteams;
die hun leerlingen onderwijs willen geven op basis van datgene wat bewezen werkt;
die zichzelf willen ontwikkelen tot een kwalitatief sterke vakman/vakvrouw
die het heerlijk vinden om vakliteratuur te lezen, team-studiedagen te volgen en eea. om te
zetten naar het werk in de praktijk;
die graag onderdeel willen zijn van een school met een hoge onderwijskundige ambitie.

Basisschool De Twaalfruiter
R.K. Basisschool De Twaalfruiter is de grootste basisschool van Nederland met ongeveer 1400
leerlingen. De school is gevestigd in Vleuten (gemeente Utrecht) in drie schoolgebouwen. Locatie
Tuinlanden, Locatie Boomgaarden en locatie Het Balkon. leerlingen vormen een afspiegeling van de
bewoners in De Wijk. De school heeft een goede naam en wordt door ouders positief beoordeeld
vanwege het gevoel van kleinschaligheid en de resultaten die de school behaalt.
Het team van De Twaalfruiter bestaat uit zo’n 110 enthousiaste en betrokken medewerkers met een
schat aan ervaring, kennis en kunde. Het MT van de school wordt gevormd door de directeur en vier
teamleiders die met z’n tweeën verantwoordelijk zijn voor hun locatie. Het team is betrokken en
werkt hard aan de inhoudelijke ontwikkeling van de school.
Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om toe te werken naar effectief onderwijs en het
vakmanschap terug te geven aan de leraar. De school groeit de komende jaren door naar een High
Performance School, waarbij onderwijskundige ontwikkelingen door leerteams (PLG’s) vormgegeven

worden. Komend jaar zullen we naast doorontwikkeling ook het partnerschap met ouders versterken
door samen naar het beste onderwijs toe te werken, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke
inzichten. We zijn op zoek naar leerkrachten die dit ondersteunen, met ons mee willen leren en
actief meedenken bij de ontwikkelingen die de school doormaakt.
R.K. Basisscholen Vleuten – De Meern - Haarzuilens
Vijf scholen (8 locaties) maken deel uit van de stichting RK Basisscholen VDMH, met in totaal ruim
3300 leerlingen. Wij ontwikkelen ons tot een High Performance Organisation met High Performance
Schools, waarbij er vanuit vakmanschap gewerkt wordt in Professionele Leergemeenschappen. We
trekken hierin gezamenlijk op binnen de stichting en we vragen van elkaar een stevige bijdrage bij de
verdere ontwikkeling van onze collectieve ambities.
Spreekt dit je aan?
Leerkracht van De Twaalfruiter is de uitdagende baan voor onderwijsmensen met ambitie. Gezien de
ontwikkelingsgerichtheid van de school en de organisatie, is er veel ruimte om mee te vormen en te
bouwen. Je kunt je brief en CV mailen naar Yolanda.dewit@twaalfruiter.nl Voor meer informatie
verwijzen wij je graag naar de website van de school www.twaalfruiter.nl. Bij vragen over de functie
kun je contact opnemen met Yolanda de Wit (teamleider) tel: 030-6668052.

