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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.
Ouders zijn een belangrijke partner.
Samen scheppen wij een veilige omgeving waarin
kinderen spelen, leren en leven.

RBOB De Kempen zoekt voor
De Belhamel in Dommelen:
Een enthousiaste en proactieve
leerkracht voor groep 1/2
Werktijdfactor: 0,6
Ben jij ervan overtuigd dat je
het verschil kan maken?

Een motivatie met CV voorzien
van foto kunnen
t/m 9 januari 2022
verstuurd worden naar
de directeur:
Dieneke Berends-ten Broeke,
directie@obsdebelhamel.nl

Meer informatie over
De Belhamel is
te vinden op de website
van de school.
www.obsdebelhamel.nl
Je kunt ook een mail sturen
om even telefonisch
contact te hebben.

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

Leerkrachtprofiel
Je hebt minimaal een PABO diploma,
Je hebt een hart voor openbaar onderwijs
Je bent in staat af te stemmen op onderwijsbehoeften van kinderen.
Je bent breed inzetbaar.
Je bent teamspeler en werkt graag intensief samen met collega's.
Je hebt een bevoegdheid om bewegingsonderwijs te verzorgen of bent bereid
hier op termijn een opleiding voor te volgen.

Het aanbod
Een uitdagende baan binnen een dynamische organisatie voor primair
onderwijs.
Een professioneel en gezellig team dat gebruikt maakt van elkaars talenten.
Een school met een zeer uiteenlopende populatie kinderen, wat het
ontzettend boeiend maakt om hier te werken.
Op school is tevens een voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde kinderen.
Een kleinschalige school met een grote betrokkenheid bij kinderen en ouders.
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).

