
 

 

 

OBS DICK BRUNA 
is op zoek naar: 

 

een leerkracht met affiniteit voor taal 

wtf 0,2 
 

tijdelijk tot aan de zomervakantie en werkdag(en) in overleg 
(leerkrachtondersteuners mogen ook reageren op deze vacature) 

 

Waarom affiniteit met taal? 

Voor de periode van februari tot medio juli 2021 zoeken we een 

leerkracht die mee wil werken aan het 

ondersteuningsprogramma dat ingezet wordt voor kinderen die 

een achterstand hebben opgelopen gedurende de lockdown 

periode vanwege de Coronacrisis. We merken dat er met name 

op het gebied van taal nog mooie stappen te zetten zijn.  

 

Ben jij die leerkracht die: 

• zicht heeft op de leerlijnen en de didactiek van technisch 

en begrijpend lezen; 

• kennis heeft van taal- en woordenschatverwerving; 

• in samenwerking met de intern begeleider en NT2-

leerkrachten een programma kan ontwikkelen om de 

ondersteuning op te zetten; 

• energie krijgt van het werken met groepjes kinderen aan 

het ondersteuningsprogramma; 

• het belangrijk vindt om samen met de 

groepsleerkrachten passende doelen voor de leerlingen 

te bepalen;  

• ondersteuning aan leerlingen kan bieden binnen 

verschillende aanpakken en hen dan uitdaagt om te 

groeien?    

 

Dan zorgen wij ervoor dat jij: 

• je welkom voelt op onze mooie school; 

• voldoende ondersteund wordt om je taak goed vorm te 

kunnen geven;  

• de kans krijgt om persoonlijk te groeien.  

 

Interesse? 

Stuur je korte belangstellingsbrief samen met je cv uiterlijk 12 

februari naar info@obsdickbruna.nl. Zo snel mogelijk daarna 

zullen de belangstellingsgesprekken plaatsvinden.  

OBS DICK BRUNA 

OBS Dick Bruna is een grote 

openbare basisschool in de 

gemeente Veldhoven. De 

school is verdeeld over 4 

locaties:  

▪ MFA 

▪ Roek 

▪ Heike 

▪ Zilverackers 

Zilverackers is een nieuwe 

locatie en hier werken wij 

toe naar flexibilisering van 

onderwijs- en vakantietijden.  

 

Met elkaar hebben wij een 

gedragen 

toekomstperspectief 

neergezet: 
 

Op OBS Dick Bruna organiseren 

medewerkers vanuit 

zorgvuldige analyse in een 

uitdagende, betekenisvolle en 

veilige leeromgeving, een 

passend aanbod voor de 

leerling. Hierbij wordt recht 

gedaan aan de brede 

ondersteuningsbehoefte van de 

leerling en worden 

ouders/verzorgers betrokken. 

 

Vanuit onze visie steken wij 

in op eigenaarschap en 

maken we gebruik van de 

natuurlijke drang tot 

onderzoeken/de 

nieuwsgierigheid van 

kinderen. Wij willen kinderen 

stevig voorbereiden op hun 

plekje in de maatschappij en 

stemmen ons aanbod af op 

wat zij daarvoor nodig 

hebben.  

 

RBOB de Kempen 

De vier locaties van onze 

school maken samen met 

nog 13 andere scholen deel 

uit van RBOB de Kempen.  

Deze organisatie staat voor 

openbaar en algemeen 

toegankelijk onderwijs.  
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