Bs. De Veste in Waspik is op zoek naar een
enthousiaste collega.

Leerkracht groep 4 voor 0,8500 wtf.
Per 14 december of z.s.m. daarna
Wat ga je doen?
Met hoge verwachtingen en vol vertrouwen samen leren en ontwikkelen.

Wat vragen we van jou?
• dat je in samenwerking met kinderen, ouders en collega's alles inzet om te komen tot een
optimale ontwikkeling van onze leerlingen;
• dat je wil leren en ontwikkelen.
• dat je samenwerken met collega's belangrijk vindt en mee vormgeeft.

Wat bieden wij?
• de vacante ruimte, zoals hierboven aangegeven, is op basis van een vervanging voor een
zwangerschapsverlof en loopt door t/m 17 mei. De vacature biedt mogelijk daarna uitzicht
op verlenging binnen één van de Leerrijk!-scholen.
• een groep 4 van 17 leerlingen die groepsdoorbrekend werkt samen met de andere groep
4.
• een uitdagende en dynamische werkplek met leren van en met elkaar
• coaching en begeleiding door de intern begeleider
• ondersteuning o.a. op het gebied van leerlingen die meer uitdaging nodig hebben
• een gezellig en behulpzaam team
• een groep enthousiaste leerlingen;
• Inschaling conform de CAO-PO in L10;

Over De Veste
Op onze school hebben we een gedeelde visie en ambitie om het onderwijs meer op maat aan
te bieden en om op alle niveaus het eigenaarschap te versterken.

Samenwerken en – leren vinden wij belangrijk. Dat geldt in verbondenheid met leerlingen,
ouders en team.
Binnen het leerstofjaarklassensysteem werken wij groepsplanloos en zorgen voor een goede
en stevige basis op de kernvakken. Wereldoriëntatie wordt vormgegeven door thematisch
werken en onderzoekend leren. Basisontwikkeling staat centraal in ons onderwijs aan de
jongste leerlingen.
Alle groepen werken met hetzelfde continurooster. Wij hebben 12 groepen, waarvan vier
kleutergroepen twee groepen 3 en twee groepen 4.
Wij gaan voor een optimale ontwikkeling van al onze leerlingen!

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 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 vacature kan worden ingewonnen bij Frank van Maldegem
(schoolleider). Dit kan via telefoonnummer 0416 – 315000 of via infodeveste@leerrijk.nl
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: https://www.bsdeveste.nl/ of
facebookpagina: https://www.facebook.com/Bsdeveste/

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

