
Odbs Burgemeester van Bommelschool is per 1 januari 2022 op zoek naar een betrokken 

Groepsleerkracht-onderbouw
Werktijdfactor 0,4250 - 0,6375

De Van Bommelschool is een kleine openbare basisschool en ligt in buurtschap Blaaksedijk. Het is een 
gecertificeerde daltonschool waar de kernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, 
zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie daadwerkelijk inhoud krijgen. De school heeft ca 50 leerlingen 
en werkt met een drie-groepen-systeem; groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8. 

Het motto van de school is: Zorg voor verschil!

Het team biedt adaptief onderwijs en met de pijlers van het daltononderwijs wordt er vormgegeven 
aan een duidelijke onderwijskundige visie. De verschillen tussen de leerlingen vormen het 
uitgangspunt voor de zorg en passend onderwijs. Sfeer, normen en waarden zijn voor ons van groot 
belang. 

De Daltonprincipes gelden ook voor de teamleden. Dit betekent dat je vrijheid hebt om keuzes te 
maken en we individueel en gezamenlijk als team verantwoordelijkheid dragen en vragen. 

Wij vragen
• Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
• Je hebt affiniteit met alle groepen, maar je voorkeur gaat uit naar de jongste kinderen.
• Je bent didactisch en pedagogisch onderlegd.
• Je bent enthousiast, betrokken, creatief, flexibel en georganiseerd.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je bent een teamwerker en beschikt over een gezonde dosis humor.

Wij bieden:
• Een fijne, goede, kleine school met een bevlogen team.
• Combinatiegroepen, een hoog welbevinden en veel mogelijkheden om te groeien. 
• Een (tijdelijke) aanstelling met een omgang van 0,4250 – 0,6375 fte. 
• Salaris conform cao PO.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature en de school kunt u contact opnemen met mevrouw M. van 
Unen, directeur van odbs Van Bommelschool, 0186-603130, of bezoek www.bommelschool.nl.  
Stuur je motivatie en CV naar odbs Van Bommelschool, Van Galenstraat 9, 3274 LV Heinenoord of naar 
marjolijn@bommelschool.nl. 

Voor meer informatie over het schoolbestuur of andere mogelijkheden kunt u contact opnemen met 
mevrouw A. van der Linden, medewerker PZ, 078-6295999 of bezoek www.dehoekscheschool.nl. 


