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Werktijdfactor 0,6 -1,0  
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Vanwege uitbreiding in onze formatie zijn we op zoek naar een collega 
leraar in het onderbouwteam (groepen 1-2, 3) 
 

 

Wie zijn wij? 
De Rietpluim is een grote school (450 leerlingen) in Nuenen met een team dat volop in ontwikkeling 
is. Zo hebben we onze organisatiestructuur alweer een tijd geleden veranderd. We werken in drie 

onderwijsteams (onder-, midden- en bovenbouw). Collega’s in ieder team zijn collectief 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen en maken samen 
onderwijs. Er zijn collega's met een ‘eigen’ groep en collega’s met andere taken in het onderwijsteam. 

Jaarlijks worden de verantwoordelijkheden onderling en in het onderwijsteam verdeeld. 
We hebben een aantal belangrijke ontwikkelthema’s voor de komende jaren. Zo werken we hard aan 
het verhogen van de betrokkenheid van kinderen en ouders. We zijn afgestapt van de traditionele 15 

minutengesprekken en voeren nu met alle kinderen gesprekken waarbij ouders aanwezig zijn. Ons 
motto is dan ook: vraag het de kinderen. 
De Rietpluim heeft ontwikkelingsgericht werken in het DNA zitten. Een onderzoekende en 
ondernemende houding van kinderen en teamleden is daarbij erg belangrijk. We werken 
methodisch waar het moet en thematisch waar het kan. Daarbij werken we vanuit 
Kernconcepten. 
We zijn Brainportschool. ICT en het gebruik van technologie als onderdeel van onze 
leeromgeving en internationalisering krijgen de komende jaren een nog belangrijke rol. 
Van onze nieuwe collega verwachten we minimaal affiniteit met deze ontwikkelingen. Kijk 
vooral eens op onze website 

 

Wie zoeken we en wat vragen we van jou? 
Onze nieuwe collega in de onderbouw heeft vooral affiniteit met het werken in groepen 1-2 en 
beschikt vanzelfsprekend over alle wettelijke bevoegdheden. Maar bovenal zoeken we een 

teamplayer; een enthousiaste collega die samen met andere collega’s in het onderbouwteam 
onderwijs maakt. Dit betekent dat je goed kunt reflecteren op wat je doet en dat je vervolgens actief 
aan de slag gaat. Vanzelfsprekend werk je daarbij nauw samen niet alleen met collega’s, maar ook 
met kinderen en ouders. Je bent nieuwsgierig en bereid om continu in ontwikkeling te zijn en te 
blijven. We zijn op zoek naar een collega die meteen zelfstandig aan de slag kan in groep 1-2. 

Vanzelfsprekend word je daarbij begeleid door een collega.  
 

Wat bieden we jou? 
• Een aanstelling voor wtf 0,6000 – 1,0000 

• Inschaling in schaal L10 van de cao Primair Onderwijs 

• Een leuke functie met veel afwisseling en uitdaging. 

 

Meer weten? 
Bel gerust met Erik Adema, schoolleider OBS De Rietpluim op 06 225 32 942. 

 
Mail je motivatiebrief en cv naar vacatures@platoo.nl 

Reageer snel want we houden doorlopend sollicitatiegesprekken. 
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