
Profielschets leraar  

 

 
Voor scholencluster Dommeldal (Nuenen, Mierlo, Son en Breugel)  

Per direct zoeken wij collega’s voor de vervangingspool van ons scholenteam. 
Leraar L10 met uitzicht op vaste aanstelling; inzet op zowel langdurige als 
kortdurende vervangingen, werktijdfactor 0,6 – 1,0 fte.  

 

 

 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Scholencluster Dommeldal zoekt enthousiaste collega’s  

 

Ben je toe aan een (nieuwe) baan als leerkracht op een toekomstgerichte basisschool, 

maar wil je je niet meteen verbinden aan één school? Dan is solliciteren als vervanger in 

onze pool, wellicht een hele mooie stap. Wij zoeken collega’s die het leuk vinden om op 

meerdere scholen werkzaam te zijn. Als vervanger bij kort- of langdurende ziekte in de 

teams.  

 

Werken als vervanger in scholenteam Dommeldal betekent: 

- kans om voor verschillende groepen te staan en te ervaren wat goed bij je past; 

- kans om de sfeer te proeven op verschillende scholen;  

- (nog) even niet de verantwoordelijkheid voor een eigen groep hebben;  

- een goed manier om jezelf om meerdere scholen te laten zien! 

- als je woonachtig bent in de buurt, weinig reistijd.  

 

Waar zijn wij naar op zoek?  

Collega’s die: 

- Flexibel en breed inzetbaar zijn; 

- Het interessant vinden om in verschillende groepen en concepten te werken;  

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

 oog is voor alle kinderen;  

- In staat zijn om zelfstandig klassentaken en klasoverstijgende taken op te pakken; 

- Goed kunnen reflecteren en willen blijven leren;  

- Denken in kansen en mogelijkheden. 

  

Wie zijn wij?  

Zes scholen van PlatOO waar - in verschillende onderwijsconcepten - 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. We zijn zes scholen met een heel eigen 

gezicht, maar werken in ons scholenteam ook graag samen om tot het beste, 

innovatieve onderwijs te komen op elke school.  

 

Wat hebben wij te bieden? 

Een baan (leerkracht L10) met een werktijdfactor van 0,6- 1,0 FTE, waarbij je ingezet 

wordt op zowel langdurige als kortdurende vervangingen. Het gaat om een tijdelijke 

baan, met een start vanaf 1-01-2021. Omdat we voldoende vacatureruimte hebben, zijn 

diverse fte’s bespreekbaar (met een minimum van 0,6 fte). Bij goed functioneren is er 

zicht op reguliere uren. Hoewel je vervangt op alle scholen uit het scholenteam, krijg je 

wel een thuis school toegewezen. De betreffende directeur is je aanspreekpunt en op de 

dagen dat er geen vervanging nodig is, draai je in het team van die school mee.  

 

Meer weten?  

Wil je een impressie van de scholen uit ons scholenteam, klik dan deze link aan. Op de 

website van onze scholen, vind je uiteraard info per school. Wil je meer weten over deze 

vacature? Neem dan zeker contact op met Erik Adema, directeur van obs de Rietpluim 

en aanspreekpunt voor het hele scholenteam. Waar we bij PlatOO voor staan, lees je op 

de www.platoo.nl.  
 

Ben je enthousiast?  

Solliciteer dan zeker! Je brief en CV ontvangen we graag uiterlijk zsm via 

vacatures@platoo.nl. We nemen snel contact met je op.  

https://www.youtube.com/watch?v=vpjRY9D4T20&ab_channel=SandraBuys
http://www.platoo.nl/
mailto:vacatures@platoo.nl
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