
 

Leerrijk! verzorgt binnen de 
gemeenten Loon op Zand en 
Waalwijk onderwijs aan 
kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Het 
streven is er op gericht om 

op voor eenieder bereikbare 
locaties vertegenwoordigd te 
zijn. Op dit moment wordt op 
vijftien basisscholen en een 
speciale scholen voor 
basisonderwijs onderwijs 

gerealiseerd. Hierbij wordt 
nauw samengewerkt met 

ouders/verzorgers. 
 
Ons motto: Leer Rijk! 
 
Wij bieden een veilige, 

toekomstgerichte en 
uitdagende leeromgeving 
waar kinderen en 
volwassenen vanuit hun 
uniciteit talenten en 
competenties ontwikkelen. 
 

Wij zijn een permanent 
ontwikkelende en lerende 
organisatie waar van elkaar 
en ook van de wereld wordt 
geleerd. 

 

Op basis van onze identiteit 
leveren we een actieve 
bijdrage aan het realiseren 
van een leefbare en 
duurzame wereld. Respect 
voor elkaar en de omgeving 
is daarbij vanzelfsprekend. 

 
Kernwaarden  
Samenwerking 
“Wij leren van en met elkaar” 
Kwaliteit  
“Wij dagen kinderen en 
volwassenen uit om talenten 

en competenties veelzijdig te 
ontwikkelen” 

Autonomie  
“Wij stimuleren passende 
zelfstandigheid en het nemen 
en dragen van 

verantwoordelijkheid” 
Respect 
“Wij gaan respectvol om met 
de ander en de wereld” 
Creativiteit 
“Wij moedigen innovatieve 
denk- en handelwijzen aan. 

 
 
Vanwege zwangerschap van de leerkracht van groep 4 
zoeken wij voor basisschool Baardwijk vanaf 14 maart tot 
het eind van het schooljaar een leerkracht (wtf 1.0).  
 

Leerkracht groep 4  
(wtf 1,0 ivm zwangerschapsverlof) 

                 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Wij zoeken een leerkracht die: 

- vanuit pedagogische relatie, competentie en autonomie 
het onderwijs vormgeeft; 

- pedagogisch sterk is; 
- kinderen uitdaagt om zichzelf te ontwikkelen en rijk is aan actieve 

werkvormen en kinderen uitdaagt zelf verantwoordelijkheid te nemen; 
- ervaring heeft met de Kanjertraining als methodiek voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling;  

- kan en wil werken vanuit doelen en de methodes hierin ziet als hulpmiddel 
- verschillen tussen kinderen niet ziet als probleem, maar als kracht en goed 

kan differentiëren; 
- ouders als gelijkwaardige partners beschouwt, waarbij ieder zijn eigen 

verantwoordelijkheden heeft; 
- vanuit een professionele houding samenwerkt met collega’s en openstaat 

voor feedback, maar ook bereid is feedback te geven; 
- actief meedenkt en meewerkt aan verdere ontwikkeling van de school in 

zijn geheel; 
 

 
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de directeur van de 
school, Peter de Been, 06-23510532.  

Informatie over de school is te vinden op: www.bsbaardwijk.nl  
 
U kunt uw sollicitatie tot uiterlijk 1 december 2017 sturen naar Peter de Been, 
directeur bs Baardwijk: peterdebeen@leerrijk.nl.   

 

Basisschool Baardwijk helpt kinderen in het opdoen en vergroten van de 
benodigde kennis, houding en vaardigheden om zich staande te houden in de 

samenleving waarin wij leven. Kinderen leren om samen te spelen, te leren, te 
leven en te werken. Ze leren omgaan met tegenslagen en successen en leren 
om te gaan met vrijheid en democratie en de verantwoordelijkheid die dat 
vraagt. 
 
Dit bereiken wij door het bieden van een veilige, toekomstgerichte en 

uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit 
betrokkenheid, saamhorigheid en uniciteit talenten en competenties 
ontwikkelen. Wij maken hiervoor gebruik van alle zintuigen en leren niet alleen 

door te luisteren, maar juist ook door te kijken, door te vragen, door te denken, 
door te voelen, door te proeven en door te doen.  
Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van en 
met elkaar en ook van en in de wereld wordt geleerd en waar verschillend zijn 

gewaardeerd wordt. Iedereen is anders en dat is mooi. 
Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren 
van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor jezelf, voor de ander en 
voor de omgeving is daarbij vanzelfsprekend. 
 
Kinderen leren door te doen en te ervaren. Daar is een inspirerende 
leeromgeving voor nodig. Kinderen leren en ervaren dat er verschillen zijn. 

Deze verschillen juichen wij toe en zien wij als een kracht. Samen en door 
samenwerking bereiken we meer met het belangrijkste uitgangspunt: 
“Niet iedereen kan een marathon winnen, maar wel een persoonlijk record 
lopen en dat is GOUD!” 
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