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Scholencluster Gemert- Bakel- Laarbeek zoekt een nieuwe collega  

Wil jij werken in een scholencluster van vier zeer diverse scholen, waarbij je de 

kans krijgt les te geven in verschillende groepen en samen met je collega’s 

ervoor te zorgen dat alle kinderen elke dag goed onderwijs krijgen? Lees dan snel 

verder…  

 

Wij zoeken een collega die: 
- Flexibel en breed inzetbaar is.  

- Het interessant vindt om in verschillende groepen en concepten te werken.  

- Kinderen een veilige, stimulerende omgeving kan bieden, waarbij er  

  oog is voor alle kinderen.  

- In staat is om zelfstandig klassentaken en klasoverstijgende taken  

  op kan pakken. 

- Goed kan reflecteren en wil blijven leren.  

- Denkt in kansen en mogelijkheden.  

 

Wie zijn wij? 

Vier openbare scholen waar iedereen met open armen wordt ontvangen, waar verschillen 

tussen kinderen worden gezien en omarmd. Aandacht voor de cognitieve, creatieve en 

sociaal-emotionele ontwikkeling staat de hele dag centraal. Er wordt samengewerkt tussen 

leerlingen en met ouders en collega’s om het beste uit elke leerling (en leraar) te halen. Op 

’t Einder wordt gewerkt in homogene groepen, op de Kleine Kapitein in units en op de 

Driehoek en Het Klokhuis met heterogene groepen. 
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Wij bieden: 

Een baan (leerkracht L10) met een werktijdfactor van 0,4- 1,0 FTE, waarbij je ingezet wordt 

op zowel langdurige als kortdurende vervangingen. Het gaat om een tijdelijke baan, met 

een start vanaf 1-12-2020. Bij goed functioneren is er zicht op reguliere uren. 

 

Meer weten? 

Neem een kijkje op www.platoo.nl of neem contact op met Judith Verhoeven, 06- 
50215102. Je brief en CV ontvangen we graag uiterlijk 26 november via 
vacatures@platoo.nl 
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