
 

 

 

Profielschets leraar 

voor onze vijf PlatOO-scholen in het cluster SAD (Someren, Asten, Deurne) zoeken 

wij flexibele leraren die op onze scholen willen werken! 

 

● Leraar 0,6 / 0,8 / 1,0 FTE (werkdagen in overleg) 

Betreft: vacature vervangerspool met uitzicht op vast dienstverband 
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Binnen de vervangerspool hebben wij ruimte voor een enthousiaste, energieke leraar.  

PlatOO - Cluster SAD 

Wij zijn het openbaar onderwijs in de Peelgemeenten Someren, Asten, Ommel en Deurne. 

Onze vijf scholen bieden onderwijs aan c.a. 800 unieke leerlingen, elk met hun eigen 

talenten!  

Onze vijf scholen zijn ook uniek. We voelen ons verbonden in openheid, een welkome sfeer 

en een hoge mate van autonomie in het team. Onze scholen zijn een prettige plek om in te 

werken, waar de professional de ruimte krijgt.  

 

Bekijk de scholen 

De Hasselbraam (Deurne)  

De Horizon (Asten) 

De Rankonkel (Someren) 

Het Toverkruid (Asten & Ommel) 

De Bron (Deurne) 

Wat zoeken wij? 

● Een enthousiaste en flexibele leraar met oog voor het kind 

● Een betrokken collega 

● Iemand die breed inzetbaar is 

● Iemand die langdurige vervangingen wil invullen en dit waar nodig op wil vullen met 

kortdurende vervangingen.  

● Een hart voor openbaar onderwijs 

 

Wat bieden we jou: 

● Een marktconform salaris volgens cao PO.  

● Deelname aan bedrijfsfitnessregeling met een bijdrage van 20 euro per maand door 

PlatOO. 

● Deelname aan een fietsregeling en leasefietsregeling. 

● Een interessante baan met een leuk ‘kijkje in de keuken’ op onze scholen.  

● Een vaste thuisschool, zodat je altijd weet waar je aan toe bent als er geen 

vervanging nodig is.  

● Begeleiding op maat en naar behoefte. 

● Uitzicht op een vast dienstverband. 

 

https://www.dehasselbraamdeurne.nl/
https://www.obs-dehorizon.nl/
https://www.obsderanonkel.nl/
https://www.toverkruid.nl/
https://www.obsdebrondeurne.nl/
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Meer weten? 

Bel gerust naar een van onze scholen of neem contact op met Inge Fiers-van Rijsingen (HR-

adviseur), PlatOO via vacatures@PlatOO.nl  

mailto:vacatures@PlatOO.nl

