
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.

Basisschool De Mussenberg zoekt m.i.v. 1 augustus 2022

flexibel inzetbare leerkracht 0.6 FTE en
Leerkracht onderbouw 0.5 FTE

Basisschool De Mussenberg is een school met +/- 230 leerlingen. Basisschool De Mussenberg gaat voor
ontwikkelingsgericht onderwijs vanuit de kernwaarden veiligheid, ontwikkeling/ groei en passie. Zowel leerlingen als
medewerkers kunnen op onze school op een veilige manier ontwikkelen en groeien. Met ons onderwijs en binnen onze
organisatie willen we de passie voor leren laten groeien, zodat iedereen met plezier kan leren en werken. Ben jij iemand
die zich hierin herkent? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie ben jij?
Jij bent een leerkracht met een proactieve houding die;

● Pedagogisch, didactisch en organisatorisch (klassenmanagement) sterk is;
● Flexibel is en breed inzetbaar is in alle groepen;
● Ontwikkelingsgericht denkt en kijkt;
● Kan aansluiten bij de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van kinderen;
● Enthousiasme en openheid voor uitdaging uitstraalt;
● Aanspreekbaar is en proactief naar kinderen, ouders en collega’s;
● het interessant vindt om in verschillende groepen te werken
● In het bezit is van een PABO diploma;
● Bij voorkeur beschikt over gymbevoegdheid.

Wat bieden wij jou?
● Een benoeming voor een jaar, met werktijdfactor 0,500 t/m 1,00.
● Als flexibele leerkracht word je tot ongeveer februari 2023 ingezet op lang- en kortdurende vervangingen binnen

basisschool De Mussenberg. Daarna vervang je binnen SPOLT en blijft basisschool De Mussenberg je
thuisschool. Op de dagen dat er geen vervanging nodig is, draai je in het team van De Mussenberg mee.

● Als leerkracht onderbouw word je ingezet in groep 1 tot en met 3 in de groep en voor het werken met kleinere
groepen tot ongeveer februari. Daarna vervang je binnen SPOLT en blijft basisschool De Mussenberg je
thuisschool. Op de dagen dat er dan geen vervanging nodig is, draai je in het team van De Mussenberg mee.

● Indien gewenst is een combinatie van beide vacatures ook mogelijk.
● Een bruto salaris, afhankelijk van kennis en ervaring in schaal LB (CAO PO);
● Passende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering, ontwikkel- mogelijkheden, een

pensioenregeling en een reiskostenvergoeding;
● Een gezellige, prettige en leerzame werkomgeving waar jij met plezier naar toe kunt gaan.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Katinka Dormans, directeur basisschool De Mussenberg via k.dormans@spolt.nl of 0031 475 58 92 92.

Heb je interesse in een meeloopdag of een oriënterend gesprek, dat kan natuurlijk ook!

Belangstelling?
Stuur jouw motivatie en CV per ommegaande naar sollicitatie@spolt.nl.
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