
Basisschool de Leerlingst is een bruisende school in Haelen en valt onder Stichting Primair Onderwijs Leudal
en Thornerkwartier (SPOLT). Passie, deskundigheid en plezier zijn zichtbaar in de manier waarop wij werken.
Alle collega’s van een leerjaar vormen een cluster en werken groepsoverstijgend, waardoor wij kansrijk
onderwijs voor alle kinderen creëren. Het team en de kinderen werken vanuit eigenaarschap aan de
ontwikkeling van het onderwijs. Dit alles gebeurt in verbinding met Hoera Kinderopvang, ouders en overige
partners.

BS De Leerlingst is op zoek naar ambitieuze en enthousiaste collega’s die
graag willen werken in een professioneel team

Wij zijn op zoek naar:

Een leerkracht – 1,0 FTE
Voor een kleutergroep (m.i.v. maart 2023)

Een leerkracht – 1,0 FTE
Voor groep 3-4  (m.i.v. april 2023 i.v.m. een zwangerschapsverlof)

Ben jij die sprankelende collega die :
❖ Lef heeft en initiatief durft te nemen;
❖ Goed kan differentiëren naar de onderwijsbehoefte;
❖ Goed klassenmanagement en instructievaardigheid vanzelfsprekend vindt;
❖ Snel een band met kinderen opbouwt en kinderen ziet
❖ Aandacht heeft voor de talenten van kinderen;
❖ Op een creatieve manier lesgeeft en de kinderen op de juiste wijze weet te stimuleren en

ondersteunt waar dat nodig is;
❖ Gericht is op samenwerking, met een open houding naar collega’s en ouders;
❖ Enthousiasme en openheid voor uitdaging uitstraalt;
❖ Resultaatgericht wil en kan werken;
❖ Kan reflecteren en relativeren.

Wat bieden wij jou?
● Een benoeming voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling;
● 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;
● Goede begeleiding met ruimte voor collegiale consultatie;
● Een professionele, prettige en inspirerende werkomgeving.

Geïnteresseerd?
Ben jij geïnteresseerd in een van deze vacatures? Stuur dan je motivatie en cv naar sollicitatie@spolt.nl.
Als je meer informatie wilt over onze school, of, als je de school een keer van binnen wilt zien, neem dan
contact op met Louise van der Linden (interim-directeur: 06-41317213).

De koffie/thee staat klaar, we zien je graag!
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