
 

 

Basisschool de Blokkendoos in Loon op Zand is op zoek naar een 

fulltime leerkracht voor de functie van 

leerkracht groep 6 (WTF 1.0.) 

 

Wat ga je doen? 

Je geeft kwalitatief goed les in groep 6A ( ±20 leerlingen). Je kunt ook altijd terugvallen op de parallel 
collega’s van groep 6B. 
 

Wat vragen we van jou? 
 

- Je bent in het bezit van een PABO diploma 
- Je bent ambitieus, gedreven en reflecteert op je eigen handelen 
- Je staat open voor coaching en/of begeleiding 
- Je bent een teamspeler die houdt van uitdagingen en samen ontwikkelen 
- Je hebt een open houding naar kinderen, ouders en collega’s 
- Je kunt je vinden in de visie en kernwaarden van de school 

 

Wat bieden wij? 
 

- Een enthousiast en gezellig team, leergierige leerlingen en betrokken ouders 
- Ondersteuning door collega’s, intern begeleider en directie 
- Een werk- en ontwikkelingsplek waar groeien, goed onderwijs en samenwerken normaal is 
- Een ruim schoolgebouw met voldoende faciliteiten 
- Inschaling conform de CAO-PO in L10 

 

Over basisschool de Blokkendoos 
 
De Blokkendoos is een dorpsschool in een relatief nieuwe wijk in Loon op Zand. We hebben 250 
kinderen verdeeld over 11 groepen.  
We zijn een opleidingsschool voor de PABO Tilburg en ROC Tilburg. In de school is een 
peuterspeelzaal en een VSO en BSO gehuisvest waar we goed mee samenwerken.  
Het motto van de Blokkendoos is:  
WETEN WAT JE MOET DOEN ALS JE NIET WEET WAT JE MOET DOEN  
De Blokkendoos wil een school zijn waar alle betrokkenen samen bouwen aan een stevig bouwwerk. 
Met dat bouwwerk bedoelen we niet alleen de school als plaats waar onderwijs wordt gegeven, maar 
ook het kind dat we willen stimuleren om zich te ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid, die in 



acht jaar veel ‘bagage’ meekrijgt om zijn weg te vinden op het vervolg onderwijs en in de 
maatschappij. Onze uitgangspunten zijn:  
ZORG GOED VOOR JEZELF  
ZORG GOED VOOR DE ANDER   
ZORG GOED VOOR DE OMGEVING 
 

Stichting Leerrijk! 
Onze school maakt deel uit van Stichting Leerrijk! 
Stichting Leerrijk! omvat vijftien scholen voor primair onderwijs en één school voor speciaal 
basisonderwijs (SBO). Er zijn ongeveer 230 werknemers bij Leerrijk! en er zijn circa 3000 leerlingen 
verbonden aan de scholen. De scholen liggen verspreid over de gemeenten Waalwijk en Loon op 
Zand. Er wordt gewerkt in een open en veilige sfeer vanuit een basis van vertrouwen. 
 

Meer informatie: 
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de directeur van de school: Nick de Lange 
0416-362335.  
Meer informatie over de school kun je vinden op onze website www.bsdeblokkendoos.nl 
 

Procedure. 
Heb je belangstelling voor deze vacature dan kun je vóór 23 juli aanstaande je reactie per mail 
richten aan: directiedeblokkendoos@leerrijk.nl  
De sollicitatiegesprekken worden gehouden in de week van 26 juli. 

http://www.bsdeblokkendoos.nl/

