
 
 
 
 
 

 
 

SKOBOS zoekt per 1 augustus 2023 voor Kindcentrum de Plataan een enthousiaste 
 

leerkracht groep 7 
(wtf 1,0) 

 

 
Wie zijn wij? 
Op Kindcentrum de Plataan geven wij kinderen ruimte, aandacht en vertrouwen om zich te 
ontwikkelen tot waardevolle burgers. Dit doen we door middel van een gestructureerd en 
inspirerend aanbod. 
We willen onze kinderen voorbereiden op de eisen die deze tijd aan ze stelt. Onze maatschappij 
verandert in een hoog tempo van een kennis- naar een netwerkmaatschappij. Deze verandering 
vraagt van de leerlingen andere vaardigheden en van de school een hierbij passend aanbod.  
We hechten waarde aan een pedagogisch klimaat waarin wederzijds respect, veiligheid en een open 
omgang met elkaar centraal staan. Dit vormt de basis voor een veilige omgeving waarvoor we samen 
verantwoordelijk zijn. Wij willen kinderen voldoende basiskennis, vaardigheden en vertrouwen 
bieden door een balans te creëren tussen kennisoverdracht en zelf ervaren, ontdekken en 
ontwikkelen.  
 
Kindcentrum de Plataan 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 KC de Plataan samen met Korein.  
De kernwaarden van SKOBOS zijn: Open minded – Verbonden – Verantwoordelijk. 

 
Wat verwachten wij van de leerkracht?  
Samen met je collega’s werk je mee aan onze kindcentrumontwikkeling, zorg je voor kwalitatief goed 
onderwijs en voor een uitnodigende leeromgeving.  
 

Wie zoeken we?  

• Je hebt inzicht in sociaal emotioneel leren (wij zijn een klas, klassenkracht, taakspel); 

• Je bent gedreven om elke dag het beste uit jezelf en de kinderen te halen; 

• Je hebt een open en lerende houding; 

• Je straalt vertrouwen uit; 

• Je vindt het een mooie uitdaging en verrijking om anderstalige kinderen in de groep te hebben; 

• Je toont initiatief en je werkt samen met je collega’s. 
 
Wat vinden wij verder belangrijk 
• Je bent in het bezit van een pabo-diploma; 

• Je bent ICT-vaardig; 

• Je bent per 1 augustus 2023 beschikbaar;  

• Je hebt een passie voor het basisonderwijs.  
 



 
Wat bieden wij 
• Jij komt te werken in een betrokken onderwijsorganisatie waar de leerlingen centraal staan; 
• Een fijne werkomgeving: het team vindt een goede en professionele werksfeer belangrijk; 
• Groei en ontwikkeling: we hebben aandacht voor onze professionals en investeren in 

opleidingen, coaching en training (o.a. via de SKOBOS Academie); 
• Beginnende leerkrachten worden persoonlijk begeleid door een (interne) starterscoach. 
• Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast; 
• Salaris conform cao-primair onderwijs; 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

 

Informatie en procedure 
• Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Annemarie van 

Aken, directeur Kindcentrum de Plataan, via 06 29 12 35 46. 

• Meer informatie over SKOBOS en Kindcentrum de Plataan vind je op hun eigen websites. 

• Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en curriculum vitae zo spoedig mogelijk. Voor een 
eventueel gesprek maken we een afspraak.  

• Je kunt jouw reactie per e-mail sturen naar annemarievanaken@skobos.nl  t.a.v. Annemarie van 
Aken. 
 

https://skobos.nl/
https://deplataan-skobos.nl/
mailto:annemarievanaken@skobos.nl

