Basisschool De Vaert is per 1 februari 2022 op zoek naar een enthousiaste,
betrokken collega voor groep 5/6.
Wat ga je doen?
Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen van groep 5/6.
Je laat de leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn, je daagt ze uit en sluit aan
bij hun ontwikkelingsbehoeften.
Wat vragen we van jou?
• Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid (PABO);
• Je werkt graag in teamverband;
• Je bent enthousiast, onderzoekend, bereid om te leren, gedreven en weet
vandaaruit leerlingen te inspireren;
• Je bent communicatief-vaardig naar alle geledingen en hebt een goed
inlevingsvermogen;
• Je hebt kennis van de leerlijnen groep 5/6 of bent bereid je daarin te
verdiepen.
Wat bieden wij?
• Vacatureruimte in groep 5/6 met een werktijdfactor van 0,5
• Een gezellig en behulpzaam team met veel én veelzijdige expertise;
• Een uitdagende en dynamische werkplek waar we leren van en met elkaar;
• Goede zorgstructuur;
• Enthousiaste leerlingen.
Over basisschool De Vaert
Basisschool De Vaert is een school met circa 300 leerlingen, 12 groepen en ruim
20 personeelsleden, die midden in de samenleving staat en waar kinderen
geleerd wordt respectvol om te gaan met de medemens en met de natuur.

We houden de kinderen een positieve kijk op mens en samenleving voor, waarin
de kinderen een actieve rol kunnen spelen en waaraan ze een constructieve
bijdrage kunnen leveren. Op school mogen de kinderen waar mogelijk keuzes
maken en moeten ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun doen en laten.
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 (SBO). 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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Rijken (directeur) op
telefoonnummer 06- 51447161.
Een sollicitatiebrief kan gestuurd worden naar:
infodevaert@leerrijk.nl

