
De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) verzorgt primair onderwijs op
14 scholen (13 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.

SPOLT zoekt,  voor meerdere scholen van onze stichting,

Leerkrachten Basisonderwijs (0,6 -1,0 fte)
Medewerkers van SPOLT zijn enthousiaste, betrokken professionals die zichzelf en ons onderwijs de

komende jaren verder willen ontwikkelen. Meer groepsdoorbrekend werken en werken met leerlijnen staan
de komende jaren centraal in onze schoolontwikkeling. Ieder kind is uniek en beschikt over talenten en eigen
onderwijsbehoeften. In ons handelen nemen wij onze kernwaarden kind centraal, verbondenheid,
eigenaarschap en professionaliteit telkens als uitgangspunt.

Wat bieden wij?
● Een benoeming voor een jaar, werktijdfactor in overleg te bepalen;
● Een bruto salaris, afhankelijk van kennis en ervaring in schaal L10 (CAO PO);
● Passende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering,

ontwikkelmogelijkheden, een pensioenregeling en een reiskostenvergoeding;
● De kans om jouw talenten in te zetten op verschillende scholen waardoor je een grote dosis

werkervaring kunt opdoen bij verschillende scholen van SPOLT;
● Directeuren en teamleiders waar jij terecht kunt met jouw vragen en dilemma’s;
● De gelegenheid om je met de volle aandacht te richten op het primaire proces;
● En tenslotte, SPOLT biedt jou een gezellige, prettige en leerzame werkomgeving waar jij met plezier

naar toe kunt gaan.

Ben jij iemand die:
● Goed weet aan te sluiten en af te stemmen op de belevingswereld van het kind;
● Ervaring en affiniteit heeft met het lesgeven aan de middenbouw en/of de bovenbouw;
● Een veilig en uitdagend onderwijsklimaat schept waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd

voelen;
● Aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen én doel- en resultaatgericht werkt;
● De klas organiseert vanuit een pedagogisch-optimistische basis, structuur en regelmaat;
● De juiste balans vindt tussen het gebruik van digitale en analoge leermiddelen;
● Daadkrachtig en communicatief sterk is;
● Samen met de collega’s ons onderwijs verder wil ontwikkelen.
● ...twijfel dan niet en mail je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@spolt.nl.

Wij gaan graag met je in gesprek

Inlichtingen:
Voor verdere inlichtingen over deze vacature kun je terecht bij het Bestuursbureau (0475 55 04 49).
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