Voor basisschool de Lage Weijkens te Loon op Zand
zijn wij op zoek naar een topper van een leerkracht!!!

Wat ga je doen?
Het gaat om een tijdelijke vervanging in groep 4 in verband met een collega welke een
sabbatical opneemt. Deze vervanging duurt van maandag 10 januari tot en met vrijdag 31
juli.

Wat vragen we van jou?
• Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid (PABO);
• Je werkt graag in teamverband;
• Je beschikt over een initiatiefrijke, creatieve en krachtige houding in het contact met de
kinderen;

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

tijdelijke vacature van 1,00 WTF
parttimers mogen ook reageren
een groep van 20 enthousiaste leerlingen
een gezellig en behulpzaam team met veel én veelzijdige expertise
een uitdagende en dynamische werkplek met leren van en met elkaar
inschaling conform de CAO-PO in L10

Over basisschool de Lage Weijkens
De Lage Weijkens is een dorpsschool in de gemeente Loon op Zand. Er zitten zo'n 185
kinderen op deze school die verdeeld zijn over 8 groepen. Omdat we niet al te groot zijn
voelt de school gemoedelijk aan en worden de kinderen gekend. De Lage Weijkens wordt
door mensen die de school kennen of die er gewerkt hebben regelmatig getypeerd als een
school waar sterk gehecht wordt aan structuur. We werken vanuit de waarden
samenwerken, kwaliteit, autonomie, respect en creativiteit. Ons motto is: "Ontwikkelen doe
je samen!".

Stichting Leerrijk!
Onze school maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!
Stichting Leerrijk! omvat vijftien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één
school voor speciaal basis onderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij
Leerrijk! en er zijn ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. Er heerst een warme
open en veilige sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.
De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.

Meer informatie:
Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij de directie van de Lage
Weijkens: Linda Benders tel. 0416 – 361594
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: www.delageweijkens.nl
Of op scholen op de kaart RK Basisschool De Lage Weijkens (Loon op Zand) | Scholen op de kaart

Procedure
Heb je belangstelling voor deze vacature, dan kun je vóór maandag 22 november
aanstaande je reactie per mail richten aan de directie van de school:
lindabenders@leerrijk.nl

