Een (verkorte) route

van onderwijsassistent/ leraarondersteuner naar
bevoegd leraar basisonderwijs
Wil jij tegelijkertijd werken en leren met als doel om uiteindelijk je bevoegdheid als leraar te
halen? Pak dan nu je kans!
Stichting Leerrijk! geeft maar liefst 20 personen deze unieke mogelijkheid waarbij we werken
en leren gaan combineren met als uiteindelijke doel om bevoegd leraar basisonderwijs
(PABO) te worden.

Voor wie?
•
•
•

Je bent nu reeds in het onderwijs werkzaam. (Dit mag eventueel ook in het MBO of
voortgezet onderwijs zijn);
Je hebt een afgeronde opleiding op MBO 4 niveau en een flinke portie
doorzettingsvermogen;
Je wilt graag als leraar aan de slag.

Wat heeft stichting Leerrijk! je te bieden?
•

•
•

•

•

Tijdens de opleiding krijg je een benoeming als leraarondersteuner voor 0,60 wtf (3
dagen per week) in schaal 7 (max. € 3.262,- bruto per maand bij een volledige
benoeming).
Je volgt daarnaast een intensief opleidingstraject bij Avans+. De kosten daarvan komen
voor rekening van Leerrijk!
Wij zorgen voor de nodige begeleiding op de werkvloer. Daarnaast krijg je studiecoaching zodat je met plezier naast je werk en privéleven de opleiding kunt
volbrengen.
Je start met ingang van 1 februari 2023 met de (versnelde) opleiding tot
leraarondersteuner. Als je deze succesvol hebt afgerond, kun je met ingang van
augustus 2023 instromen in een maatwerktraject deeltijd-PABO.
Als het volledige traject succesvol wordt afgerond, krijg je met ingang van 1 augustus
2025 een benoeming als leraar LB (max € 4.573,- bruto per maand bij een volledige
benoeming).

Over Leerrijk!
Stichting Leerrijk! is een lerende organisatie die volop in ontwikkeling is en aan de vooravond
van een nieuwe strategische beleidsperiode staat. Er heerst een warme open sfeer en er
wordt gewerkt op basis van vertrouwen.
Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één school voor
speciaal basisonderwijs. Er zijn ongeveer 300 medewerkers werkzaam bij Leerrijk! en er zijn
ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de
gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.

Voorlichtingsbijeenkomst:
Los van de voorwaarden waar je aan moet voldoen, is het ook goed om te bekijken of dit
traject wel bij jou past. Daarom geven we je tijdens een voorlichtingsbijeenkomst graag een zo
goed mogelijk beeld van dit leer-werktraject.
Datum: woensdag 9 november a.s.
Tijdstip: 19:30 uur.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het sturen van een email naar HR@leerrijk.nl

Belangstelling?
Lijkt je dit een mooie route om jouw lesbevoegdheid als leerkracht in het primair onderwijs te
halen? Denk jij dat jij bij Stichting Leerrijk! en Leerrijk! bij jou past?
Stuur dan op korte termijn je CV met motivatie naar: HR@leerrijk.nl
De selectiegesprekken vinden plaats in de periode van 7 tot 21 november a.s.

