
 
 

 
 

RBOB De Kempen 
 
 

Het Facet verzorgt binnen 

OBS De Belhamel  

fulltime onderwijs aan 

hoogbegaafde kinderen die in 

het reguliere onderwijs niet 

voldoende tot hun recht 

komen en soms zelfs 

vastlopen.  

 

     
 
 
 
 
 
 
 

Vervanging cluster-midden zal 

plaatsvinden op de volgende 

scholen: 

BS De Regenboog, Bergeijk 

OBS Ekenrooi, Waalre 

OBS ’t Smelleken, Valkenswaard 

OBS De Belhamel, Valkenswaard 

(Laatste school is de stamschool) 

Een motivatie met CV 
voorzien van foto 
t.a.v. de locatiedirecteur 
Dieneke Berends-ten Broeke.  
Reacties kunnen tot 27 mei 
2019 gestuurd worden naar 
directie@obsdebelhamel.nl   
 
 
Meer informatie over Het 
Facet is te vinden op de 
website van de school. 
www.obsdebelhamel.nl  
 
 
N.B. Acquisitie naar aanleiding van 

deze procedure wordt niet op prijs 

gesteld.  

 
 
 

Zoeken we jou? 
 

RBOB De Kempen zoekt voor Het Facet i.v.m. groei van het aantal leerlingen 

een 

Enthousiaste en proactieve leerkracht voor 

onderwijs aan hoogbegaafde kinderen  

groep 3 t/m 8 – Werktijdfactor: 0,8 
 

Ben jij: 

Creatief 

ondernemend 

initiatiefrijk 

enthousiast 

een teamspeler 

en ervan overtuigd dat je het verschil kan maken? 

 
Leerkrachtprofiel  

• Je hebt minimaal een PABO diploma, aangevuld met een studie 
over hoogbegaafdheid en/of gedragsspecialist en beschikt over 
een HBO+ werk- en denkniveau; 

• Je hebt kennis van en inzicht in de speciale onderwijsbehoefte 
van deze groep leerlingen; 

• Je hebt aantoonbare ervaring met en kennis van theorie over 
hoogbegaafdheid en in staat deze te delen;  

• Je durft los te laten: kan leerlingen begeleiden vanuit een 
coachende en ondersteunende rol;  

• Je bent bereid om, naast de 2 dagen op Het Facet, 2 dagen per 
week inzetbaar te zijn binnen andere scholen van Cluster 
Midden als clustervervanger.  

• Je hebt een bevoegdheid om bewegingsonderwijs te verzorgen 
of bent bereid hier een opleiding voor te volgen. 
 

Het aanbod 
Een uitdagende baan binnen een dynamische organisatie voor primair 

onderwijs. De aanstelling geschiedt op basis van 1 jaar met uitzicht op 

een vaste aanstelling. Salariëring vindt plaats op basis van kennis en 

ervaring (conform CAO-PO: salarisschaal L10/L11). 

 

 

 
  

Het Facet 
niet zo maar een school 


