
De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) verzorgt primair onderwijs op 13 scholen
(12 regulier Primair Onderwijs & 1 Speciaal Basisonderwijs). Circa 275 medewerkers zetten zich dagelijks in om
een bijdrage te leveren aan een ononderbroken ontwikkeling van 2167 kinderen. Wij laten ons leiden door
onze SPOLT-kernwaarden inspireren, verbinden en ondernemen.

Ben je nog opzoek of al gestart en toch ontdekt dat het niet jouw passende plek is ?

Basisschool Antonius (Buggenum) zoekt per zo spoedig mogelijk:

Leerkracht middenbouw
(min 0,6 - max 1,0 fte)

Basisschool Antonius, gelegen in het rustieke dorpje Buggenum, kenmerkt zich als een kleine, warme school.
Een school die zich voor de ca. 60 leerlingen sterk inzet op eigenheid en relatie. De slogan van basisschool
Antonius luidt dan ook “Groot door klein te zijn”.

Op het laatste moment vorig schooljaar heeft een collega een andere perspectiefkeuze gemaakt vandaar
deze vacature.

Antonius is volop in beweging met haar onderwijs met o.a. een andere structuur van organiseren,
vernieuwingen in ons ontwikkelingsgerichte onderwijsaanbod en deskundigheidsbevordering van de
collega’s. We houden van ambities, eigen ambities, ambities voor onderwijsverbetering en uiteraard ambities
voor leerlingen. Het bedje bij ons is niet vanzelfsprekend gespreid, de toekomstige ontwikkelingen vragen
veel “samen vallen & opstaan”, met regelmaat “uit je comfortzone” geraken én durven stappen te zetten. Wil
jij SAMEN met ons leren van, met en aan elkaar ?

Onze leerlingen vragen: een enthousiaste, creatieve en leuke leerkracht die hen op een fijne manier helpt bij hun
leren. Help jij ons het onderwijs op onze behoeften te organiseren en af te stemmen. Kom jij ons versterken??!!

Wie ben jij? Je bent een leerkracht met een actieve houding die:
● Samen met het team zorg weet te dragen voor kwalitatief goed onderwijs vanuit pedagogisch

optimisme;
● Kan werken op basis van ontwikkelings - en leerlijnen in groepen met leerlingen van verschillende

leeftijden;
● Die de durf heeft om te vernieuwen vanuit professioneel samenspel en enthousiasme voor uitdaging

uitstraalt

Wat bieden wij jou?
● Een benoeming met perspectief ! Je werktijdfactor en dagen worden in overleg vastgesteld.
● Een bruto salaris, afhankelijk van kennis en ervaring in schaal LB (CAO PO);
● Passende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering,

ontwikkelmogelijkheden, Een pensioenregeling en een reiskostenvergoeding;
● Een gezellige, prettige en leerzame werkomgeving waar jij met plezier naar toe kunt gaan.
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Meer informatie? Voor verdere inlichtingen over deze vacature kun je terecht bij Mariska Brouwers IB-er
(m.brouwers@spolt.nl) of Ruud Steeghs interim-directeur (r.steeghs@spolt.nl).
We bieden je ook de mogelijkheid om vrijblijvend een dag(deel) te komen kijken en meelopen.

Belangstelling?
Jouw brief en CV ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 01 oktober a.s. en mogen
gestuurd worden naar sollicitatie@spolt.nl. De vacature wordt gesloten na aanvaarding.
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