Ervaren in een ander vak
maar nu beschikbaar als
leraar?
In deze folder lees je wat
wij jou bieden!

“Kom onze
kinderen
in Rotterdam
lesgeven én
ontwikkel
ook jezelf!”

Welkom bij Kind en Onderwijs
Rotterdam

Kom erbij!

Kom jij deze wereldburgers
lesgeven?

Bij Kind en Onderwijs Rotterdam

We hebben plek voor nieuwe onder-

werken ruim 700 onderwijsgeven-

wijstalenten, zowel voor stagiaires

Kind en Onderwijs Rotterdam is het

den en 100 onderwijs onder-

als afgestudeerde pabo-studenten.

bevoegd gezag van 27 scholen voor

steunende medewerkers.

Als derde onderwijswerkgever van

Bijna 8.000 wereldburgers in de

Rotterdam hebben we je heel wat

dop verspreid over vier stadsdelen

te bieden. Binnen de landelijke

en zestien Rotterdamse wijken

geldende kaders, hebben we een

komen dagelijks naar onze scholen.

modern personeelsbeleid waarin de

basisonderwijs en 3 scholen voor het
speciaal basisonderwijs op de rechter
Maasoever in Rotterdam.
Op onze scholen bieden wij vanuit onze
christelijke identiteit onderwijs dat kinderen
uitdaagt om al hun mogelijkheden te

ambities en de ontwikkeling van al
onze medewerkers centraal staan.
Benieuwd?
Je leest er in deze folder meer over!

benutten, niet alleen op het gebied van kennis en prestaties,
maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming.
Dat doen wij met betrokken medewerkers die hoge
verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners
en van elkaar. Wij bereiden onze kinderen en ouders voor op
de toekomst, waarbij ook het omgaan met veranderingen en
onzekerheid belangrijk is.
Wij leren hen samenwerken en samenleven en de behoefte
van een ander zien en geven daarin het goede voorbeeld.

Zij-instromers
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Je hoort erbij,
dat voel je

Wat mag je verwachten?
■ intensieve begeleiding die gericht is op jouw

Het superdiverse Rotterdam kent bijna 200 verschillende

loopbaanswitch, waardoor werken in het onderwijs

nationaliteiten. Die diversiteit – die per wijk een eigen invulling

je snel eigen wordt;

kent – is volledig terug te zien op onze scholen.
Bij kinderen en ouders, maar ook bij onze medewerkers en
iedereen hoort erbij. Jij dus ook – dat voel je.

■ collega’s die elkaar inspireren en een team vormen
waar je bij wilt horen;
■ de kans om jonge wereldburgers te helpen groeien
in een stad die diversiteit ademt;

Dat voel je in de schoolteams, waar dag in dag uit wordt samengewerkt. Leraren die elkaar inspireren en enthousiasmeren om
- net als de kinderen - te ontwikkelen en te groeien, persoonlijk
en als team.

■ dynamiek in je carrière met veel ruimte voor jouw
ambities en persoonlijke groei;
■ moderne arbeidsvoorwaarden die passen bij het
werkgeverschap van nu.

Dat voel je ook in de wijze waarop leidinggevenden het coachen
van de teamleden vormgeven. Dat voel je omdat jouw loopbaan
en de stappen die jij daarin wil zetten door ons HR-beleid deskundig worden begeleid.
Dat voel je, omdat Kind en Onderwijs Rotterdam, binnen de
arbeidsvoorwaarden die landelijk gelden, een HR-beleid voert
dat persoonlijk, vooruitstrevend en ambitieus is en daardoor
naadloos past bij de vraag van de onderwijsprofessionals van
nu en de toekomst.
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Alexanderpolder
Lageland
■ 1. CBS Onze Wereld
Nesselande
■ 2. Het Spectrum
Ommoord
■ 3. Albert Plesmanschool
■ 4. De Boei (SBO)
■ 5. Dr. Martin Luther King school
Oosterflank
■ 6. Cornelis Haak School
Prinsenland
■ 7. De Stelberg
Zevenkamp
■ 8. Ds. J.J. Buskesschool

De scholen van
Kind en Onderwijs Rotterdam
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4/5

Rotterdam Noord
Liskwartier
■ 9. De Lis
■ 10. Juliana van Stolbergschool
Oude Noorden
■ 11. De Fontein
■ 12. Het Plein
■ 13. Prinses Julianaschool
■ 14. COS de Wereld
Centrum
Bergpolder
■ 15. CSBO Bergkristal (SBO)
Crooswijk
■ 16. A.S. Talmaschool
■ 17. Koningin Wilhelminaschool
Kralingen
■ 18. Arentschool
■ 19. Nieuwe Park Rozenburgschool
Oude Westen
■ 20. Van Asch van Wijckschool
Rubroek
■ 21. Waalse school
Rotterdam West
Bospolder/Tussendijken
■ 22. Dr. J. Woltjerschool
■ 23. Dr. J.C. Logemannschool (SBO)
Nieuwe Westen
■ 24. CBS De Ark
■ 25. CBS Mozaiek
■ 26. Prinses Margrietschool
Overschie
■ 27. Het Podium
■ 28. De Regenboog
■ 29. De Stern
Hoek van Holland
■ 10
30. De Driemaster
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Kijk ook op www.kindenonderwijsrotterdam.nl/scholen
voor meer informatie
Zij-instromers
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“Begint jouw
groei met een
kop koffie?

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is een grote en stabiele
onderwijsorganisatie. Met volop doorgroeimogelijkheden voor
al onze toekomstige en huidige medewerkers, blijven wij een
zichtbare en aantrekkelijke werkgever in de regio Rotterdam.
Als zij-instromer en startend onderwijsprofessional bij
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam krijg jij de kans om je

Ja, dat lees je goed. Een kop koffie (of thee
natuurlijk) zou wel eens de start kunnen zijn van
jouw loopbaan in het Rotterdams onderwijs.
Dat hoeft niet meteen een sollicitatie te zijn.
We begrijpen heel goed dat je jouw eventuele loopbaanswitch serieus neemt en dus eerst uitgebreid en
vrijblijvend wil komen praten. Wil je alles weten over de
samenwerking met de pabo, wil je weten hoe wij vorm
en inhoud geven aan het traject zij-instroom maak dan
een afspraak voor zo’n oriënterend gesprek. Want in
dat vrijblijvende gesprek komen jouw ambities, jouw
vragen en jouw plannen pas goed aan de orde.
En die afspraak met HR-manager Sanne Kamphuisen is
snel gemaakt door een e-mailbericht te sturen aan:
ikwilkoffie@kindenonderwijsrotterdam.nl

te ontwikkelen zoals jij dat wilt. Je krijgt begeleiding aan de
start van je carrière en komt tussentijds diverse doorgroeimogelijkheden tegen.
We hebben altijd plek voor betrokken en vooruitstrevende
leerkrachten die samen met ons willen werken aan de onderwijstoekomst van de stad Rotterdam.

Gaat dat toch nog iets te snel, maar heb je wel concrete
vragen waar je voordat je solliciteert eerst antwoord op
wenst, stuur dan jouw vragen naar:
iksteleenvraag@kindenonderwijsrotterdam.nl
Voel je je meteen aangesproken bij het lezen van onze
vacatures, stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar:
ikwilwerken@kindenonderwijsrotterdam.nl
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Een grote
stap, maar
waarom
ook niet?
Of jouw ambitie nu de leukste
of de beste leraar worden is,
of een dynamische loopbaan
waarin je stap voor stap in
verschillende rollen jouw talent
verzilvert, het kan bij Kind en
Onderwijs Rotterdam allemaal.

Ericka van HorssenGranviel werkt op
Nieuwe Park
Rozenburgschool
Opleiding
Willem de Kooning
Academie

Juist als je elders al (heel) veel ervaring

Combineer je deze competenties met

Bijzondere arbeidsvoorwaarden

hebt opgedaan, ben je bij ons van harte

doorzettingsvermogen en een niet te

welkom om je nieuwe loopbaan te starten.

stuiten drijfveer om kennis over te

Op basis van je opleiding en al opgedane

Dat kan vanuit heel veel verschillende

dragen en zelf te vergaren, dan willen

sectoren. De dagelijkse routine op een

we je zeker leren kennen.

basisschool is immers de maatschappij

Jort van der Jagt
werkt op De Lis
Opleiding
Hogeschool voor Kunsten
Codarts, conservatorium
muziek.
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in het klein.

In het onderwijs maak je het verschil
voor veel jonge kinderen die dagelijks

Ben je al ervaren in een vak waar het

aan je worden toevertrouwd.

hebben van overzicht in dynamische

Je staat er niet alleen voor, maar werkt

omgevingen, creativiteit, en geduld

in een gemotiveerd en hecht team samen

belangrijke competenties zijn, dan is

aan de ontwikkeling van die jonge kinde-

er eigenlijk al een klik.

ren en van jezelf.

ervaring elders, kijken we hoe we de aanvullende opleiding en de arbeidsvoorwaarden, die voor onderwijsgevenden wettelijk
zijn vastgesteld, passend kunnen maken
voor een vloeiende overstap.
Kind en Onderwijs Rotterdam onderscheidt
zich als onderwijswerkgever door een
modern personeelsbeleid met ruimere
ondersteuning en mogelijkheden.
Op deze pagina stellen we je beknopt
voor aan Jort en Ericka.
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Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

		
					
Benthuizerstraat 101				
Postbus 22009					
3003 DA Rotterdam				
010 412 51 01				
ikhebeenvraag@kindenonderwijsrotterdam.nl

www.kindenonderwijsrotterdam.nl

