
  
 
 
 
 

 
 

Wij zoeken i.v.m. vervanging per 9 januari 2023 voor Dalton Kindcentrum AvontuurRijk een 
 
 

leerkracht groep 4-5 
 

(wtf 0,5 - 1,0) 

 
Kinderen krijgen bij ons de ruimte en vrijheid om zelfstandig te werken, samen te werken en 

eigen keuzes te maken. 
 
Wie zijn wij? 
Op Dalton Kindcentrum AvontuurRijk werken wij vanuit onze Dalton-kernwaarden aan de 
ontwikkeling van kinderen. Dit doen we in een kleinschalige setting, midden in het groen. Vanuit een 
mooie balans tussen sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling groeien de kinderen op 
AvontuurRijk op tot zelfverantwoordelijke, zelfstandige mensen.  
Met een relatief klein, professioneel en betrokken team werken we in alle lagen samen. Dat is onder 
andere terug te zien in de afstemming tussen opvang en onderwijs. Vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid geven we vorm aan thema’s. Door constant te reflecteren, krijgen zowel 
kinderen als teamleden inzicht in hun ontwikkeling en daarmee vergroten we het eigenaarschap.  
Vanuit eenieders eigen kwaliteiten willen we dag in dag uit, samen het beste uit onze kinderen én uit 
elkaar halen. 
 
Dalton Kindcentrum AvontuurRijk 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. De kernwaarden van SKOBOS zijn: Open minded – Verbonden – Verantwoordelijk. 
 

Wie zoeken we?  
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die:  

• zichzelf herkent in de Dalton-kernwaarden; 

• een grote mate van eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft; 

• bewust keuzes kan maken ten behoeve van het optimaliseren van het onderwijs; 

• het fijn vindt om echt samen te werken; 

• breed kijkt naar de ontwikkeling van kinderen; 

• een goede balans biedt tussen pedagogische, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve 
ontwikkeling; 

• een open, onderzoekende en lerende houding heeft; 

• alle kinderen ziet met hun eigen kwaliteiten; 

• werkt vanuit een open mind. 

 
Daarnaast ben je: 
• in het bezit van een pabo-diploma; 

• per 9 januari 2023 (en mogelijk de week voor de kerstvakantie) beschikbaar.  



Wat bieden wij? 
• Een betrokken onderwijsorganisatie waar de kinderen centraal staan; 
• Een Dalton kindcentrum waar constant ontwikkeling is, vanuit een professionele organisatie; 
• Een gezellig, professioneel en betrokken team dat oog heeft voor de kinderen, maar zeker ook 

voor elkaar; 
• Mogelijkheden om jouw eigen kwaliteiten en talenten (breed) in te zetten en verder te 

ontwikkelen; 
• Groei en ontwikkeling: we hebben aandacht voor onze professionals en investeren in 

opleidingen, coaching en training (o.a. via de SKOBOS Academie); 
• Een tijdelijk dienstverband tot en met 21 april 2023, met daarna mogelijk nog een verlenging in 

verband met op te nemen ouderschapsverlof en eventueel verschillende mogelijkheden binnen 
onze organisatie; 

• Salaris conform cao-primair onderwijs; 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

 

Informatie en procedure 
• Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ralf Burggraaff 

directeur van Dalton Kindcentrum AvontuurRijk, via avontuurrijk@skobos.nl of 0499-550356.  

• Meer informatie over SKOBOS en AvontuurRijk vind je op hun eigen websites. 

• Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk vrijdag 18 november 2022. 
Voor een eventueel gesprek maken we graag een afspraak. 

• Je kunt jouw reactie per e-mail sturen naar avontuurrijk@skobos.nl t.a.v. Ralf Burggraaff. 
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