
 
 

   

 
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn we op zoek 
naar  

een betrokken, enthousiaste leerkracht 
voor onze groep 5.  
De benoemingsomvang is WTF 0,425. 
(werkdagen donderdag en vrijdag) 

Onze school is te kenmerken als een school: 

• Waar in een fijne sfeer op  
een gestructureerde manier de  
basisvaardigheden aangeleerd worden; 

• Waar we onderzoekend en thematisch 
leren;  

• Waar samenwerking en zelfstandigheid 
kernbegrippen zijn; 

• Waar we inhoud geven aan eigenaarschap 
bij leerlingen en leerkrachten. 

 

 
 

 
Wij zoeken iemand die: 

• Ervaring heeft met het werken in de 
middenbouw (voorkeur); 

• Kennis heeft van het werken met Snappet 
(voorkeur); 

• Passie heeft om kinderen te begeleiden bij 
hun ontwikkeling; 

• Beschikt over sterke didactische en  
pedagogische vaardigheden; 

• Organisatorisch competent is; 

• Een teamplayer is; 

• Open staat voor coaching en begeleiding 
en zichzelf lerend opstelt: 

• Open staat voor vernieuwingen; 

• Over een gezonde dosis humor en 
relativeringsvermogen beschikt. 

 
Wij bieden: 
 

• Een dynamische werkomgeving; 

• Een professioneel en gezellig team; 

• Een goede zorgstructuur.
 

 

 

De Berk (www.bsdeberk.nl) is ontstaan uit een fusie van bs KlimOp en bs Theresia. De school vormt samen 

met de peuteropvang en BSO van KMB kindcentrum De BERK. We zijn gevestigd in een modern, nieuw 

gebouw in Kaatsheuvel-West. In het nieuwe schooljaar gaan zo´n 245 kinderen bij ons naar school, 

verdeeld over 10 groepen.  

Op de Berk gaan en staan we voor: Betrokken, Eigentijds, Respectvol en Kindgericht onderwijs.  

We bereiden de kinderen van nu voor op de samenleving van later.  

Dit doen we vanuit een Betrokken houding, we werken vanuit de driehoek leerkracht, leerling, ouder. Er 

wordt gebruik gemaakt van Eigentijdse onderwijsmethodieken en materialen. We dragen zorg voor een 

prettige leeromgeving waarin eenieder (leerkrachten, leerlingen en ouders) zich gezien en gehoord voelt en 

Respectvol met elkaar omgaat. We werken Kindgericht. Met ons onderwijs en begeleiding sluiten we 

zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan contact op met Ingrid Stokkermans 

(directeur) op telefoonnummer 06-40711013 of 0416-272777, of stuur zo spoedig mogelijk een e-

mail met je C.V. naar: ingridstokkermans@leerrijk.nl.  

Gesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. 

http://www.bsdeberk.nl/

