
  

 

 

Vacature 

leerkracht! 

 

 

0,4 – 1,0 FTE 
Werkdagen: in overleg 

(maandag zou fijn zijn) 

 

 

Een plek waar we 

kinderen écht zien en 

elkaar écht kennen. 

 

De kinderen: 

“De nieuwe juf of 

meester op onze 

school moet aardig 

en lief zijn en humor 

hebben. En moet 

geduldig zijn en goed 

kunnen omgaan met 

alle kinderen.” 

 

 

 

 

 

OBS De Sleutelaar 

August Vermeylenlaan 1 

5531 TW BLADEL 

 

 

 

De Sleutelaar is een toffe, kleine school in Bladel waar we elkaar écht kennen! 

Samen dingen doen en samen de schouders eronder is hier heel gewoon. Wij 

bieden onze leerlingen een veilige, uitdagende leeromgeving. Ons motto is: leren 

en ontwikkelen met plezier! Dat geldt voor de leerlingen die we dagelijks 

ontvangen en ook voor ons als team en school. 

Onze school is                                           2021 én 2022. We staan garant voor hoog 

werkgeluk en een gezellig team! 

We zijn voor De Sleutelaar op zoek naar een kandidaat voor de 

functie van leerkracht. 

Het betreft in eerste instantie een zwangerschapsvervanging. Daarna zijn er 

natuurlijk volop mogelijkheden om bij De Sleutelaar of bij RBOB De Kempen 

te blijven werken. Er is uitzicht op een vaste aanstelling binnen onze 

stichting. 

Wij ontmoeten graag de collega die: 
• Flexibel en empathisch is en denkt en handelt vanuit kansen; 

• Oog heeft voor het welbevinden van de kinderen; 

• Talent heeft voor het creëren van een prettige (werk)sfeer in de klas; 

• Samen met het team wil bouwen aan schoolontwikkelingen;  

• In het bezit is van een PABO-diploma. 

Wij bieden: 

• Leuke, enthousiaste en betrokken leerlingen. 

• Ervaren collega’s; 

• Volop mogelijkheden en kansen voor ontwikkeling en professionalisering; 

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals koffie/thee/soep, fruit, 

bedrijfsfitness en GoodHabitz; 

• Een aanstelling vanaf 1 mei 2023 of mogelijk al eerder; 

• Conform CAO-PO en vastgesteld functiehuis wordt de functie gewaardeerd in 

LB. 

Reageer snel en kom kennismaken!  

Enthousiast geworden? Aarzel niet en zoek contact!  

Stuur een korte motivatie voorzien van cv naar: thijsvanbree@rbobdekempen.nl. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs van Bree (directeur): +31 

(0)497 360847 / +31 (0)657235116. 

Reageren kan zolang de vacature openstaat, gesprekken vinden plaats in overleg. 
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