Communityschool ‘In de breedte’
RKBS Klavertje vier te Hoofddorp,
Wijk Floriande-Zuid
Orthopedagoog bezoldiging (volgens L11) – 0,1 fte

Basisscholen Klavertje Vier en De Brandaris en kindercentrum Mirakels werken samen aan de
communityschool In de Breedte. Deze communityschool is een voorziening voor kinderen van 0 tot
13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten.
In de Breedte bundelt alle krachten en biedt een veilige en uitdagende omgeving voor alle
kinderen, tieners, ouders en medewerkers in Floriande. Daardoor werkt iedereen samen aan een
optimale opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Alle partijen slaan hun handen ineen en
werken vanuit één pedagogische visie, één gebouw en binnen één organisatie. We nodigen ouders
en ook andere partijen, zoals gemeente, sportfondsen, consultatiebureau en sportclubs, uit om
mee te helpen de communityschool te realiseren.
RKBS Klavertje vier wil een effectieve school zijn die de kansen op een succesvolle deelname aan
de maatschappij vergroot. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Het onderwijs is
erop gericht dat we ieder kind mogelijkheden bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen,
zodat ze als volwassenen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van
onze samenleving. Klavertje vier besteedt veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en
rekenen. Daarnaast krijgen ook andere ontwikkelingsaspecten zoals creativiteit, samenwerken,
onderzoeken, en spelend leren volop aandacht. Ons onderwijs rust op twee pijlers:
Het schoolse leren: nadruk op basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen als voorwaarden om
kinderen in brede zin te kunnen vormen.
Het sociaal-emotionele leren: de vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren
in de samenleving (creatief denken, samenwerken, problemen oplossen en experimenteren). We
ondersteunen kinderen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
Samen met basisschool De Brandaris en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Mirakel vormt
Klavertje vier de Communityschool 'In de Breedte'.
Wij zoeken jou! Heb je de benodigde opleiding, of wil je de opleiding gaan doen als zij-instromer
dan maken we graag kennis met je. Stuur een mail met je CV en een korte motivatie naar
bestuursbureau@meerprimair.nl onder vermelding van vacature Klavertje Vier orthopedagoog.
Bel gerust voor meer informatie naar 023-554 23 51.

