SKOBOS zoekt per 1 september 2021 voor basisschool De Beerze een enthousiaste

leerkracht
(wtf 0,7 – 1,0)

Wie zijn wij?
Op basisschool de Beerze werken we op twee locaties, maar voelen we ons één. De saamhorigheid
onder leerlingen en leerkrachten is groot. Samen creëren we een omgeving waarin leerlingen zich
veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Deze omgeving biedt leerlingen de ruimte om te ontdekken wie
ze zijn, welke mogelijkheden ze in zich hebben en wat ze willen bereiken.
Basisschool de Beerze is onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en Spoordonk.
SKOBOS is een moderne, proactieve, professionele organisatie voor primair onderwijs in de gemeente
Oirschot. De vijf basisscholen van SKOBOS ontwikkelen zich momenteel naar kindcentra. Voor de
kinderopvang werkt De Beerze samen met Samenwijs.

Wat verwachten wij van de leerkracht?
Dat hij/zij samen met de naaste collega's zorg draagt voor kwalitatief goed onderwijs en een uitnodigende
leeromgeving voor kinderen.

Leerkrachtprofiel
We zijn op zoek naar een leerkracht die
• een echte teamplayer is en samenwerking met collega’s belangrijk vindt;
• didactisch en pedagogisch sterk onderlegd is;
• vertrouwen uitstraalt en hoge eisen durft te stellen;
• flexibel is en beschikt over inlevingsvermogen.

Wat vinden wij verder belangrijk?
•
•
•

Je bent in het bezit van een PABO-diploma;
Je hebt een passie voor het basisonderwijs;
Je bent per 1 september 2021 beschikbaar.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een fijne werkomgeving. Er heerst op De Beerze een goede en professionele werksfeer;
Een enthousiast, spontaan en hardwerkend team;
Ondersteuning, begeleiding bij de start op onze school en binnen SKOBOS;
Alle ruimte voor eigen ontwikkeling;
Vertrouwen: bij gebleken geschiktheid bieden wij je op termijn een vast contract.

Informatie en procedure
•
•

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henri
Kempenaars, directeur Basisschool De Beerze, via 06 53 36 45 65. Meer informatie over de
school kun je vinden op www.debeerze-skobos.nl.
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk dinsdag 18 mei 2021.
Je kunt jouw reactie per e-mail sturen naar henrikempenaars@skobos.nl t.a.v. Henri Kempenaars.

