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Leraar L10 
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0,4 tot 0,6 fte in groep 1 t/m 8, schooljaar 2021-2022 

Eventueel uitbreiding van werktijdfactor in vervangerspool bespreekbaar 

Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren 
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Relatie  

Competentie 

Autonomie 

Jezelf zijn 

Groei 

Een leven lang leren! 

 

Dat is precies wat we erg belangrijk vinden op de Driehoek. We bieden kinderen een veilige 

omgeving zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een goede relatie middels de Driehoek 

ouder, kind en school is daarbij van groot belang.  

 

We leren kinderen met plezier de basisvaardigheden. De 

huidige samenleving vraagt echter meer. We leiden 

kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan. Door een 

breed aanbod bieden wij kinderen de kennis en 

vaardigheden die daarvoor nodig zijn. We praten met 

kinderen zodat ze zich gehoord en gezien voelen én 

zelfkennis ontwikkelen. We leren kinderen wat belangrijk is 

om zelf tot leren te komen, bijvoorbeeld doorzetten of om 

hulp vragen. Dat doen we samen met ouders. Zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen, 

passend bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. 

 

We leren kinderen in staat te zijn tot een leven lang leren! 

 

 

 

 

 

Wij zoeken een leerkracht die: 
• Nieuwsgierig is en een open, op groei gerichte mindset heeft. 

• Kijkt en handelt gericht op de mogelijkheden van elk kind. 

• Kinderen een veilige en rijke omgeving kan bieden. 

• Op zoek gaat naar de belevingswereld van het kind en daar wat betreft 

onderwijsaanbod zoveel mogelijk bij aansluit. 

• Beschikt over goede communicatieve eigenschappen.  

• Bereid en in staat is te reflecteren op eigen onderwijs- en gedrag. 

• In een onderwijsteam kan en wil samenwerken en zich verantwoordelijk voelt voor alle 

kinderen.  

• In staat is om zelfstandig klasoverstijgende taken op kan pakken. 

• Zich flexibel opstelt. 
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Wat bieden wij jou: 
 

Een baan (leerkracht L10) voor een werktijdfactor van 0,4 tot 0,6 FTE. Je 

werkzaamheden bestaan uit ondersteunende taken in groep 1 t/m 8. 

Denk aan het werken met groepjes leerlingen binnen en buiten de klas, 

leerlingen begeleiden samen met de groepsleerkracht in de klas, af en 

toe een dag(deel) een groep overnemen, etc.  

Zowel nieuwe als ervaren leerkrachten krijgen begeleiding van een 

daarvoor aangewezen collega. Tevens werk je samen met een vaste 

leerkracht met vergelijkbare taken.  

  

Bij behoefte aan een hogere WTF zijn er mogelijkheden tot uitbreiding van 

werktijdfactor in de vervangerspool van ons scholencluster Gemert-Bakel-

Laarbeek. 

 
Werkdagen zijn in onderling overleg, bij voorkeur op maandag tot en met 

donderdag.  

 
Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.  

 

Interesse? 
 

 
Scan de QR code voor een filmpje van onze school of neem contact op met Judith Verhoeven 

06- 50215102.  

 

Je brief en CV ontvangen we graag via vacatures@platoo.nl en info@3hoek.nl  

Reageer snel want we houden doorlopend sollicitatiegesprekken. 
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