
   Het Facet verzorgt binnen 
OBS De Belhamel  

voltijdsonderwijs aan hoogbegaafde
kinderen die in het reguliere

onderwijs niet voldoende tot hun
recht komen en soms zelfs 

vast zijn gelopen.  
 

Een motivatie met CV 
voorzien van foto 

t.a.v. de locatiedirecteur 
Dieneke Berends-ten Broeke.  

Reacties kunnen t/m 12 aug 2021
gestuurd worden naar

directie@obsdebelhamel.nl   
 
 

Meer informatie over Het Facet is te
vinden op de website van de school. 

www.obsdebelhamel.nl  
Het Facet 

www.het-facet.nl 
 

N.B. Acquisitie naar aanleiding 
van deze procedure wordt niet
op prijs gesteld.  

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.

 

RBOB De Kempen zoekt voor 
Het Facet in Dommelen:  

 
Een enthousiaste en proactieve leerkracht voor
voltijdsonderwijs aan hoogbegaafde kinderen  

(zorgniveau 5)  
 

groep 4 t/m 8 – Werktijdfactor: 0,4 
 
 

Zoeken we jou?

Ben jij
creatief 

ondernemend 
initiatiefrijk 
enthousiast 

een teamspeler 
en ervan overtuigd dat je het verschil kan maken? 

 

Je hebt een Pabodiploma, beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau; 
Je hebt kennis van en inzicht in de speciale onderwijsbehoeften van
hoogbegaafde leerlingen of bent bereid die te ontwikkelen;  
Je durft los te laten. Je kan leerlingen begeleiden vanuit een coachende en
ondersteunende rol;
Een specialisme op het gebied van gedrag is een pre.

Leerkrachtprofiel  

Het aanbod 
Een uitdagende baan binnen een dynamische organisatie voor primair
onderwijs. Het Facet maakt deel uit van basisschool De Belhamel te
Dommelen. 

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). 

RBOB De Kempen

donderdag en vrijdag

http://www.obsdebelhamel.nl/

