
 

 

Profielschets leraar 

 
Op basisschool OBS Het Toverkruid  

• Leraar voor 0,8  
• Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren 
• Met ingang van schooljaar 2021-2022  
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Wil jij:  
 
werken op een kleinschalige, talentgedreven school waar met passie wordt gewerkt aan het 
maatwerkonderwijs dat gebouwd is op de 4 kernwaarden: talentontwikkeling, welbevinden, 
eigenaarschap en samen? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 

OBS Het Toverkruid zoekt een talentvolle leraar  
 
voor 0,8 fte voor de inzet NPO gelden. De vacature geldt vanaf augustus 2021. De leraar zal ingezet 
worden om de extra ondersteuning van onze leerlingen vorm te geven en om het onderwijsconcept te 
versterken. De werkzaamheden zullen in overleg met de onderwijsteams worden ingevuld. Bij goed 
functioneren en voldoende formatieruimte behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. 
 

We zoeken een leraar, die: 
 

• helpt om de talenten van onze kinderen te leren kennen zodat ze veerkracht opbouwen 
• een goed welbevinden van de kinderen als voorwaarde ziet om zich te kunnen ontwikkelen 
• gericht is op samen leren, zowel bij kinderen als bij zichzelf en collega’s 
• leerlingen bewust wil maken van het eigen leerproces en ze wil begeleiden om de gestelde 

eigen doelen te bereiken 
• ieder kind ziet als een ster  
• het openbaar onderwijs omarmt 
• samen met het onderwijsteam het onderwijs wil vormgeven en zich daar verantwoordelijk 

voor voelt 
• professioneel handelt op pedagogisch gebied 
• professioneel handelt op didactisch gebied 
• inhoudsdeskundig is en over een vernieuwd didactisch repertoire beschikt om maatwerk voor 

verschillende kinderen te kunnen verzorgen 
• steeds gericht is op verbetering via reflectie, onderzoek en scholing 
• graag en vaardig samenwerkt en kennis deelt 
• organisatiebewust is en bijdraagt aan de organisatieontwikkeling 
• op een zelfstandige, initiatiefrijke en innovatieve manier zijn/haar beroep uitoefent 

 

Ben je die leraar? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar vacatures@platoo.nl. 
Reageer snel want we houden doorlopend sollicitatiegesprekken. 
 

Wie zijn wij: 

 
Wij zijn een openbare school met 2 lespunten, 1 in Asten en in 1 Ommel. Iedere dag zetten wij met 
veel enthousiasme onze talenten in om maatwerkonderwijs voor onze leerlingen te bieden. We doen 
dit in een veilige en inspirerende omgeving waarbij we zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de 
behoeften van onze leerlingen. We vinden dit van groot belang en ook dat de leerlingen zoveel 
mogelijk inzicht krijgen in het eigen leerproces. En dit alles doen we samen met leerlingen, 
ouders/verzorgers en het team!  

De teams zijn georganiseerd in twee onderwijsteams. Een onderwijsteam onderbouw en een 

onderwijsteam midden- en bovenbouw. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs in het 
team.  

 

Meer weten?  
 
Kijk ook eens op onze website, de website van PlatOO of neem contact op met Lutske Cornelissen 
(directie@toverkruid.nl of 06 51066538). 
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