Wij, basisschool De Vrijhoeve in Sprang Capelle,
hebben een sterk en enthousiast team dat gezamenlijk
het resultaatgerichte en innovatieve basisonderwijs
verzorgt waar De Vrijhoeve zich sinds 1990 op toelegt.
Wij willen dit team graag met nieuwe teamgenoten uitbreiden
en zoeken met name een

leerkracht
voor de gecombineerde groep 3/4 voor 1,0 wtf
Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•

dat je het onderwijs voor groep 3/4 zo verzorgt dat voor die groep de
basisschooltijd fijn en goed begint
sterke pedagogische en didactische vaardigheden
plezier hebben in het zo aanmoedigen en begeleiden van de kinderen dat ze het
beste in zichzelf gaan ontwikkelen
dat je open staat voor het krijgen (of geven) van coaching en begeleiding aan
teamgenoten
dat je een teamspeler bent die ook goed zelfstandig kan werken

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

een aanstelling als leerkracht in groep 3/4 met een werktijdfactor van 1,0 fte met
ingang van het nieuwe schooljaar per 1 augustus 2022
De groep 3/4 heeft beschikking over een zeer kundige onderwijsassistente voor ca.
2 dagen per week.
een uitdagende en dynamische werkplek in een hecht team waarin we leren van en
werken met elkaar
naast coaching door onze interne begeleider, wekelijks ondersteuning in je groep
een enthousiast team, enthousiaste leerlingen
inschaling conform de CAO-PO

Over De Vrijhoeve
Wij zijn een regulier basisschool in Sprang-Capelle. Wij hebben 4 combinatiegroepen met in
totaal 70 leerlingen.
Groep 3/4 zal na de zomervakantie starten met 22 leerlingen.
Wij vormen met elkaar een klein team waardoor samenwerken en elkaar ondersteunen
belangrijk en natuurlijk voor ons is. Wij leren zelf ook iedere dag en zijn ons bewust van de
noodzaak van vernieuwing en telkens weer reflecteren op het onderwijsproces en de
ontwikkelingen in de school.
Wij richten ons zowel op de kernvakken (lezen, rekenen, spelling en taal) als op algemeen
vormende vakken zoals kunst en cultuuronderwijs.

Toekomst De Vrijhoeve
Wij zijn bezig met nieuwbouw van twee scholen onder een dak: een Kindcentrum. Wanneer
dat gerealiseerd is verhuizen wij naar Landgoed Driessen.

Stichting Leerrijk!
Onze school maakt deel uit van Stichting Leerrijk!
Stichting Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één
school voor speciaal basisonderwijs. 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 Hanneke Buisman (interim
directeur). Dit kan via telefoonnummer 0416 – 54 33 50 of via
directiedevrijhoeve@leerrijk.nl
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: https://www.bsdevrijhoeve.nl/
of facebookpagina: https://www.facebook.com/Bsdevrijhoeve/

Procedure
Heb je belangstelling voor deze vacature, reageer dan zo spoedig mogelijk per mail aan de
directie van de school: directiedevrijhoeve@leerrijk.nl
De sollicitatiegesprekken zullen op korte termijn worden ingepland.

