
 
 
Als leerkracht vind je het natuurlijk geweldig om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen! 
Maar vind je het zelf ook belangrijk om in beweging te blijven? Zoek je een baan waarin je de kans krijgt mee te 
denken, jezelf te ontwikkelen en door te groeien? Zie jij het als een mooie uitdaging om op verschillende plekken 
te werken en zo razendsnel veel kennis en ervaring op te doen?  
 
Wil je deze uitdaging aan gaan? Dan ben jij diegene die we zoeken! 
Met ingang van 1 oktober ontstaat er binnen de Bakelaar een vacature. 
 

Leerkracht primair onderwijs 
Omvang: Wtf 0.8 – 1.00 

 
De Bakelaar maakt deel uit van Stichting GOO. Bij Stichting GOO met kindcentra in de gemeenten Gemert-
Bakel en Boekel geloven we dat een goede samenwerking tussen opvang en onderwijs de toekomst heeft. 
Daarom hebben we een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar ontwikkeld. Wij geven kinderen de 
ruimte om zichzelf te zijn en om zich te ontwikkelen.  
 
Een veilige plek 
Als Leerkracht creëer je een plek waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Je wil graag een 
actieve bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en hebt een passie voor het werken met kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Je zorgt er elke dag voor dat kinderen een leuke dag hebben én zichzelf ontwikkelen. 
 
Hoe zie jij jouw toekomst?  
Wij hebben oog voor helden. Dat zijn onze kinderen, maar zeker ook onze medewerkers! Wij vinden het 
belangrijk dat jij goed in je vel zit en jezelf kunt blijven ontwikkelen als je dat wilt. Je krijgt als leerkracht alle 
mogelijkheden om jezelf te ontplooien en om door te groeien.  
 
Als leerkracht bij de Bakelaar maak je deel uit van een kansrijk team 
Ons team bestaat uit ongeveer 40 collega’s en samen bieden we opvang en passend onderwijs aan kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 13 jaar. 
Binnen ons kindcentrum vinden we het belangrijk dat iedereen wordt gezien en zich prettig voelt. We denken 
in kansen en maken gebruik van talenten van collega’s. 

Wil je werken in een gemotiveerd en enthousiast team dat volop in beweging is?  
Heb je inlevingsvermogen en sociale vaardigheden? Ben je flexibel?  
Dan pas jij bij ons en nodigen wij jou uit direct te reageren. 
Wij kijken uit naar jouw reactie! 

Meer informatie over de vacature?  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ellen Kemp, Teamleider a.i. op de 
Bakelaar tel.nr. 0492-341552. 
 
Heb je interesse?  
Stuur je sollicitatie vóór 17 september naar ellen.kemp@stichtinggoo.nl.  
De gesprekken vinden plaats in week 38.  
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