Voor De Vrijhoeve in Sprang-Capelle zijn wij op zoek
naar een enthousiaste en deskundige collega

leerkracht groep 7/8 voor 1,00 wtf
Wat ga je doen?
Samen met groep 7-8 de basisschooltijd op een fijne manier afsluiten en tegelijkertijd ook
werken aan hoge leeropbrengsten en persoonlijke ontwikkeling.

Wat vragen we van jou?
•
•
•
•

sterke pedagogische en didactische vaardigheden;
dat je kinderen aanmoedigt en begeleidt om het beste uit zichzelf te halen;
dat je open staat voor coaching en begeleiding;
dat je graag samenwerkt en overlegt met collega’s;

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

een reguliere vacature van 1.000 WTF met ingang van 1 maart 2022
een uitdagende en dynamische werkplek met leren van en met elkaar
naast coaching door de intern begeleider, krijg je wekelijkse ondersteuning in je groep
een gezellig en behulpzaam team
een groep enthousiaste leerlingen;
Inschaling conform de CAO-PO in L10;

Over De Vrijhoeve
We zijn een reguliere basisschool in Sprang-Capelle. We hebben 4 combinatiegroepen met in
totaal 75 leerlingen.
Groep 7-8 bestaat uit 20 leerlingen. Per leerjaar zitten er 10 leerlingen in je klas.
We zijn een klein team waardoor samenwerken en elkaar ondersteunen belangrijk voor ons
is. Als team zijn we lerend en zijn we ons bewust van de noodzaak van vernieuwingen en
cyclisch reflecteren op ons onderwijsproces.

We zien het als onze opdracht om vanuit hoge verwachtingen en doordacht aanbod zowel
didactisch als sociaal emotioneel alles uit de kinderen te halen. Het volgen van de EDI
aanpak moet ons helpen om betrokkenheid en leseffectiviteit te verhogen.
We focussen ons op de kernvakken (lezen, rekenen, spelling en taal) en besteden in de
middag aandacht aan thematisch onderwijs. Het aansluiten bij de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen doen we door middel van PBS.
Ook zijn we bezig met nieuwbouw van twee scholen onder één dak. Uiteindelijk zullen we
daarom verhuizen naar Landgoed Driessen.

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 Laura de Graaff (directeur). Dit
kan via telefoonnummer 0416 – 54 33 50 of via directiedevrijhoeve@leerrijk.nl
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: https://www.bsdevrijhoeve.nl/
of facebookpagina: https://www.facebook.com/Bsdevrijhoeve/

Procedure
Heb je belangstelling voor deze vacature, reageer dan zo spoedig mogelijk per mail aan de
directie van de school: directiedevrijhoeve@leerrijk.nl
De sollicitatiegesprekken zullen op korte termijn worden ingepland.

