Leerkracht Xpeers groep 4-5-6 (0,2 wtf)

Wie zijn we?
We zijn een samenwerking van basisscholen in de wijk Koningshaven (Panta Rhei, Armhoefse Akkers,
Koningshaven en Pendula). In februari zijn we in de wijk Koningshaven gestart met een Xpeers groep (5-67). Dit is een bovenschoolse ontmoetingsdag voor hoogbegaafde kinderen.
Eén dag in de week bieden wij de mogelijkheid aan deze doelgroep om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze
ontmoetingsdag worden deze kinderen cognitief en sociaal-emotioneel uitgedaagd zodat ze meer actief en
betrokken aan het leren zijn. Ze werken aan persoonlijke leerdoelen gericht op metacognitieve
vaardigheden. Ons aanbod staat in het teken van ‘liefdevol frustreren’ door onderzoek te doen, filosoferen,
aanbieden vreemde taal, werken aan mindset, etc.
In schooljaar 2022-2023 willen we deze pilot voortzetten en uitbreiden met een extra groep. We willen
starten met een groep kinderen uit 4-5-6 en een groep kinderen uit 6-7-8.
Hiervoor zijn we op zoek naar:

Expert HB voor de groep 4-5-6
•
•
•
•
•
•
•

Iemand die een opleiding gevolgd heeft op het gebied van hoogbegaafdheid, of voldoende
expertise en affiniteit heeft op dit gebied;
De voorkeur gaat uit naar een expert die actief is binnen de wijk Koningshaven;
Iemand die beschikbaar is om iedere donderdag de Xpeersgroep te begeleiden;
Iemand die nieuwsgierig is, die durft;
Iemand die samen met de huidige expert HB een actieve bijdragen levert aan de ontwikkeling van
het onderwijs aan deze kinderen;
Iemand die haar/zijn expertise inzet om ook de leerkrachten op de vier basisscholen verder te
professionaliseren, te coachen en te ondersteunen waar nodig;
Iemand die sterk is in samenwerking met de gehele kring om deze kinderen heen;

Wat bieden we?
•
•
•
•

Een interessante uitdaging;
Ondersteuning, begeleiding en professionalisering naar behoefte;
Samenwerking met andere collega wijkgerichte ontmoetingsdag;
Deelname PLG Begaafdheid met andere bovenschoolse ontmoetingsdagen;

Geïnteresseerd?
Stuur een motivatiebrief en CV uiterlijk 1 juli naar monique.aarts@xpectprimair.nl

