
 
 
 

 

Voor De BERK in Kaatsheuvel zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste en deskundige collega  

leerkracht groep 1-2 voor 0,500 wtf 

Wat ga je doen? 

Samen met je duopartner geef je les aan en begeleid je de kinderen van groep 1-2. Jullie 

delen de groepsverantwoording en geven samen uitvoering aan alle bij behorende 

werkzaamheden.  
     

Wat vragen we van jou? 

• Ervaring in groep 1-2 (bij voorkeur) 

• 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;   

• dat je organisatorisch competent bent; 

• dat je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen beschikt. 

 

Wat bieden wij? 

• een reguliere vacature van 0,500 FTE (werkdagen woensdag om de week, donderdag 

en vrijdag)  met ingang van 1 augustus 2022 

• een uitdagende en dynamische werkplek met leren van en met elkaar 

• een gezellig en behulpzaam team  

• een groep enthousiaste leerlingen;  

• Inschaling conform de CAO-PO in L10; 

 

Over De BERK 

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.  

 

http://www.bsdeberk.nl/


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. 

 

De BERK 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 samenwerken en zelfstandigheid kernbegrippen zijn, 

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

 

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 Ingrid Stokkermans (directeur). 

Dit kan via telefoonnummer 0416 – 27 27 77 of via directiedeberk@leerrijk.nl  

 

Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: https://www.bsdeberk.nl 

    

Procedure  

Heb je belangstelling voor deze vacature, reageer dan zo spoedig mogelijk per mail aan de 

directie van de school: directiedeberk@leerrijk.nl  

De sollicitatiegesprekken zullen op korte termijn worden ingepland. 
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