
 

 

Voor BS Besoyen te Waalwijk zijn wij m.i.v. schooljaar  

2022-2023 op zoek naar een groepsleerkracht 1/2!  

(0,5 fte) 

Wat ga je doen? 
Onze groepen 1/2 zijn klein opgezet om optimale ondersteuning te kunnen bieden. We 
starten met ongeveer 20 kleuters, verdeeld over 5 groepen. De vacatureruimte is ook in 
te vullen door een groepsleerkracht met fte 0,6. 
 
Ben jij die groepsleerkracht die aan de slag wil in ons energieke team? Wij van basisschool 
Besoyen heten je van harte welkom! 
 

Wat vragen we van jou? 
• Je beschikt over sterke pedagogische en didactische vaardigheden; 
• Je hebt oog voor het sociale welbevinden van leerlingen om vandaar te komen tot 

leren; 
• Je kunt autonomie van leerlingen stimuleren in de context van basisontwikkeling; 
• Je hebt kennis van coöperatieve werkvormen of staat open voor het opdoen van 

kennis daarvan; 
• Je hebt ervaring met het volgsysteem KIJK of staat open voor het bekwamen 

daarin; 
• Je werkt graag samen met collega’s; 
• Je ziet overlegmomenten als een ontwikkelkans. 

 

Wat bieden wij? 
De vacante ruimte, zoals hierboven aangegeven, is op basis van een tijdelijke benoeming 
van een jaar, met uitzicht op verlenging. Nieuwsgierig naar het werken in ons team en 
starten bij Stichting Leerrijk!? Reageer nu!  

Over BS Besoyen 
Wij zijn een reguliere basisschool, gehuisvest in Waalwijk, met ongeveer 330 leerlingen 
aan de start van het jaar. Samen met onze partner Mikz, die de VSO, BSO, PSZ en KDV 
verzorgt, zijn we sinds mei 2015 onderdeel geworden van Kindcentrum Besoyen. Dat in 
een mooi nieuw gebouw. En een hele fijne werkomgeving: frisse kleuren, prettig 
ingerichte ruimtes, een behaaglijk klimaat en veel natuurlijk daglicht.  

Ons team heeft een lerende houding en staat open voor vernieuwingen. Je staat er bij 
ons nooit alleen voor: in iedere jaargroep heb je parallelcollega’s om te sparren en werk 
je samen aan het aanbod voor de kinderen. Welbevinden en betrokkenheid, van 
leerlingen en collega’s, staan bij ons hoog in het vaandel. Gezelligheid draagt daar 
uiteraard aan bij!  



Stichting Leerrijk! 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!  
Stichting Leerrijk! omvat veertien 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 vacature kan worden ingewonnen bij de directie van BS Besoyen: 
Janneke van Oort. Zij is bereikbaar op tel. 0416 – 560525 of via mail: 
directiebesoyen@leerrijk.nl.  
 
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: www.bsbesoyen.nl   
    

Procedure  
Heb je belangstelling voor deze vacature, dan kun je je motivatie en CV zo spoedig 
mogelijk per mail sturen aan de directie van de school: directiebesoyen@leerrijk.nl   
 
De kennismakingsgesprekken worden zo spoedig mogelijk ingepland. 
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