
 

 

Profielschets leraar 

op De Krommen Hoek, Son en Breugel 

Wtf 0,4 - 0,6 

Een fijne collega voor groep 4 op donderdag en vrijdag en eventueel 0,2 nader in te vullen.  

  

januari 2020 

 

 

 

 



 

 

Wie komt ons team versterken? 

 

 

 

 

 

Basisschool De Krommen Hoek 
De Krommen Hoek is een nutsbasisschool in Son en Breugel en telt momenteel 160 leerlingen. De 

school kent een open sfeer, waarin iedereen zich thuis voelt. De ontwikkeling van de kinderen staat 

centraal, zodat zij goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs en het functioneren in de 

maatschappij. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften zijn zeer welkom.  

 

De Krommen Hoek werkt met homogene groepen, maar streeft wel naar samenwerking tussen 

verschillende groepen. Typerend voor onze school zijn de hoge ouderbetrokkenheid, het informele 

karakter tussen de leraren, ouders en de leerlingen en procesgericht werken. Wij zijn een school en 

team in ontwikkeling en zoeken een inspirerende collega die het leuk vindt om mee te bouwen. 

Momenteel is De Krommen Hoek zich sterk aan het ontwikkelen op het gebied van onderwijsinnovatie 

vanuit een pas opgeleverde visie met daarin als kernwaarden: passie, betrokkenheid, eigenaarschap 

en structuur. Waarden die we proberen door te vertalen in alles wat we doen. Verder zijn educatief 

partnerschap, thematisch-  en groepsoverstijgend werken en duurzaamheid, thema’s die wij met veel 

enthousiasme en bevlogenheid aanpakken. 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die: 
- Uiteraard over de juiste papieren beschikt, maar die verder:  

- makkelijk en professioneel communiceert;  

- kinderen een veilige en stimulerende leeromgeving biedt; 

- kennis heeft van educatief partnerschap en hiernaar kan handelen; 

- eigenaarschap en zelfstandigheid van kinderen stimuleert en hen hierbij kan begeleiden;  

- wil bijdragen aan de onderwijsontwikkeling van De Krommen Hoek; 

- flexibel is in doen en laten; 

- humor heeft en kan relativeren;  

- respectvol omgaat met de kinderen, hun ouders en collega’s.  

 

Meer weten? 
Bel gerust met Sandra Buys, schoolleider op de Krommen Hoek (0499-471696) of 06-22494986.  

 

Graag uiterlijk 14 februari 2020 reageren met een motivatiebrief en cv naar info@platoo.nl.  
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