
'Op KC Berglaren leren w� hóe je moet leren
in plaats van wat je moet leren'
- Ingrid Dekker-Schut - teamleider KC Berglaren

Ben jij iemand die nieuwsgierige vragen stelt? Die meedenkt, meewerkt en

samenwerkt? En durf je zelf verantwoordelijkheid te nemen? Dan zou je goed bij

de visie en het team van kindcentrum Berglaren kunnen passen. Heb je zin om dit

samen met ons te verkennen in een gesprek? Lees dan snel verder!

Vanaf 1 januari 2022 is kindcentrum Berglaren te Gemert voor de groepen 3 en 6

op zoek naar:

Leerkrachten primair onderwijs 
Groep 3: omvang minimaal wtf 0,8

Groep 6: omvang wtf 1 (deze vacature mag ook door twee personen vervuld worden)

W o r d  j i j  o n z e  n i e u w e  
l e e r k r a c h t ?



Over groep 3b... 

In groep 3b zitten 18 leerlingen. In de groepen 1 t/m 3 werken we thematisch en

in circuitvorm aan onze doelen. We zijn zelf erg enthousiast over onze manier van

werken waarbij we een hoge betrokkenheid zien en kinderen met plezier leren. Je

werkt intensief samen met je parallelcollega's van groep 3a. 

Over groep 6...

In groep 6 zitten 32 leerlingen. Momenteel wordt deze groep voor 28 uur

ondersteund door onze onderwijsassistent. Het is een heel enthousiaste en sociale

groep waarin de kinderen veel voor elkaar over hebben. Je komt terecht in een

ervaren en enthousiast bovenbouwteam. 

Stichting GOO heeft kindcentra in de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel en

Laarbeek. Wij geloven 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 ontwikkeling van

kinderen en hebt een passie voor het werken met basisschoolleerlingen. 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.  

 



Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid; 

Je kan goed overweg met digitale leermiddelen;

Je bent enthousiast, flexibel en daadkrachtig;

Je hebt positieve kijk op de kansen en talenten van leerlingen;

Je hebt een open houding;

Je communiceert duidelijk en vindt een transparante werkwijze belangrijk;         

Je bent flexibel inzetbaar in werkdagen en op meerdere locaties, voor kort- of

langdurige vervanging 

Als leerkracht bij GOO heb je bij voorkeur deze kwaliteiten en kwalificaties op zak: 

 

Kom je bij ons werken dan kom je terecht op een supergezellige school met leuke

collega’s! Natuurlijk mag je van ons een passend salaris verwachten. 

 

Meer informatie over de vacature of wil je solliciteren?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Helmi Maas,

Teamleider Pool opvang en onderwijs via: 06-45333872. 

Stuur je sollicitatie (motivatiebrief met cv) uiterlijk 28 november naar

helmi.maas@stichtinggoo.nl. Dit onder vermelding van 'Vacature leerkracht groep 3

KC Berglaren', 'Vacature leerkracht groep 6 KC Berglaren' of 'Vacature leerkracht

groep 3 en 6 KC Berglaren'.
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