Wij geloven dat kinderen met passende ambities tot
ontwikkeling komen

Voor basisschool Baardwijk te Waalwijk zijn wij op zoek
naar meerdere

leerkrachten voor de
midden- en/of bovenbouw
Wtf 0,6 - 0,8 - 1,0
Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Jij vraagt naar wat kinderen nodig hebben en dat weet je te vertalen naar een
onderwijsaanbod
Jij biedt kinderen gelijke kansen door een ongelijke aanpak
Jij begrijpt dat opbrengstgericht werken niet alleen gaat om cijfers en resultaten
Jij weet wat het betekent om samen te werken met collega’s en de omgeving
Jij behoudt de gezonde balans tussen professionele werklust en persoonlijk welbevinden
Jij wil een bijdrage leveren om kinderen op hun toekomst voor te bereiden.
Jij bent in het bezit van een lesbevoegdheid (PABO of diploma lerarenondersteuner);
(potentiële) zij-instromers mogen ook reageren.

Wat bieden wij?
• een tijdelijke benoeming tot de zomervakantie 2023, met uitzicht op een vaste
benoeming van 0,6 - 0,8 - 1,0 FTE.
•
•
•
•
•

een groep van enthousiaste leerlingen en ouders
een team in ontwikkeling met veelzijdige expertise
een uitdagende en dynamische werkplek met leren van en met elkaar
inschaling conform de CAO-PO
een baan met uitdaging!

Over basisschool Baardwijk
Als kinderen bij ons binnenkomen bouwen we direct contact op met het kind en de ouders.
We werken in de driehoek kindouder-leerkracht aan heldere, duidelijke en haalbare (leer)
doelen. Daarbij houden we goed in het oog dat het kind ook kind kan zijn. De basisvaardigheid
taal staat centraal.

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 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 de directie van Baardwijk: René
Stallinga: tel. 06-52692091.

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

