Basisschool De Hobbendonken is een kleinschalige basisschool in Boxtel. Er zi en ongeveer 200 leerlingen bij
ons op school, verdeeld over 9 groepen. In een veilige en vertrouwde omgeving bieden wij gedegen onderwijs
aan en dagen leerlingen uit hun talenten te ontwikkelen.

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar een
enthousiaste en bevlogen

leerkracht voor groep 1/2
(w 0,5 - 0,6)
In ons kleuteronderwijs komen wij tegemoet aan de ontwikkelingsbehoe en van het jonge kind. De
bewegings- en experimenteerdrang van een kleuter vraagt om een omgeving waarin het kind centraal staat.
Spel en spelen dragen bij aan de totale ontwikkeling van een kind. Vanuit thema sch onderwijs bieden wij de
kleuters een rijke leeromgeving die uitdaagt tot spelen en spelend leren, we creëren zo betekenisvolle
leersitua es.
Jij past bij ons….
Als je vanuit een posi eve en oplossingsgerichte houding de rela e met kinderen, ouders en collega’s aangaat.
Je hebt de ambi e om dagelijks onze leerlingen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.
Ook ben jij pedagogisch sterk en weet jij een pre ge en veilige sfeer te creëren in de klas.
Wat kan je van ons verwachten?
Het team van basisschool De Hobbendonken is enthousiast. Wij delen onze betrokkenheid bij leerlingen en
onze passie om voor kinderen van betekenis te zijn. Samen voelen wij ons verantwoordelijk voor de school. Wij
kunnen op elkaar vertrouwen en bouwen. We kunnen ﬂexibel inspelen op veranderingen in de omgeving en de
behoe en van leerlingen en ouders.
Wat bieden wij jou:
- Een jdelijke aanstelling van 0,5- 0,6 w met uitzicht op vast;
- Een collegiaal team waarvan 2 naaste kleuterleerkrachten;
- Werken op de leukste school in Boxtel.
Procedure en sollicita e:
Past dit proﬁel bij jou en zie je deze func e als een mooie uitdaging? Stuur je mo va e en CV uiterlijk 8 mei
2022 naar direc e.hobbendonken@s ch ngtalen s.nl. De gesprekken vinden plaats in de week van 16 t/m 20
mei 2022. Bij vragen kun je contact opnemen met Leon ne van Veghel,
directeur Bs De Hobbendonken, tel 0411 - 674576.
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