Vacature leerkracht groep 8 (1 fte,
parttime/fulltime)
Vacature leerkracht groep 6 (0,4 fte do en vrij)
RBOB De Kempen is een organisatie met 15
basisscholen, ruim 3300 leerlingen en zo’n
360 medewerkers. De scholen bevinden
zich in 15 plaatsen in 11 gemeentes in De
Kempen en midden Limburg. Aan RBOB is
kinderopvangorganisatie Stichting IK-OOK!
gelieerd.
Wij inspireren. Wij dagen uit. Wij tonen lef.
Op onze scholen ontvangen we ieder kind
met open armen. Ouders zijn een
belangrijke partner. Samen scheppen wij
een veilige omgeving waarin kinderen
spelen, leren en leven. Ieder kind is bij ons
welkom.

De school
OBS de Klimop Nederweert is een uitnodigende school waar kinderen,
ouders en leerkrachten zich thuis voelen. We gaan uit van talenten
ontwikkelen met hoofd hart en handen en kiezen voor duidelijke
afspraken vanuit een positieve benadering.
We bieden kinderen op een eigentijdse manier onderwijs.
Elke dag zetten wij ons in voor een fijne basisschooltijd voor uw kind, in
een veilige omgeving en met een hoge mate van betrokkenheid.

Wij ontmoeten graag de collega die:
•
•
•
•
•
•
•

Heb jij een positieve instelling, ben je
flexibel, ondernemend en een
teamspeler, dan zoeken we jou!

enthousiast is en een sprankelende uitstraling heeft;
uitgaat van het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen;
oog heeft voor diversiteit, diverse talenten en differentiatie;
een prettige werksfeer kan creëren in de klas;
goed kan communiceren en een samenwerkende en reflecterende
houding aanneemt;
denkt in mogelijkheden en gericht is op persoonlijke groei in het
leraarschap;
een echte teamplayer is.

Wij bieden:
• een aanstelling vanaf 01-10-2021 (tijdelijk met mogelijkheid
uitbreiding naar een vast contract);
• een fulltime baan of 2 parttime banen;
• een aanstelling conform CAO-PO, de functie wordt gewaardeerd in
L10
• mogelijkheden voor na- en bijscholing.

Herken jij je in het bovenstaande?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum
vitae vóór 1 september 2021 sturen naar:
ingridmaes@rbobdekempen.nl. De selectieprocedure wordt uitgevoerd
door een sollicitatiecommissie binnen de school. Voor meer informatie
over de functie kun je op werkdagen contact opnemen met Ingrid Maes
(locatiedirecteur), (vanwege vakantie graag via e-mail
ingridmaes@rbodekempen.nl , je wordt z.s.m. teruggebeld)

