
IKC De Eendragt is per 1 februari 2023 op zoek naar een betrokken 

Groepsleerkracht
Werktijdfactor 0,4250 - 1,0000

Integraal kindcentrum de Eendragt is een openbare basisschool in Zuid-Beijerland. Op de Eendragt
zijn alle kinderen van harte welkom zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen 
woonomgeving opvang en onderwijs kunnen volgen. Wij bieden elk kind passend onderwijs, om met 
gerichte aandacht maximaal te leren en op te groeien tot een bewust individu. De school heeft ruim 
100 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. 

De gemoedelijkheid op onze dorpsschool zie je terug in het contact met ouders waarbij 
de lijnen kort zijn en de betrokkenheid groot is. 

Doordat een collega met pensioen gaat, zijn wij op zoek naar een 
sprankelende, zorgzame en actieve collega die ervoor kan zorgen 
dat onze kinderen zich gehoord en gezien voelen. 

Wij vragen
• Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
• Je hebt affiniteit met alle groepen. 
• Je bent didactisch en pedagogisch onderlegd.
• Je bent flexibel en kunt je goed aanpassen.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je bent een teamwerker en beschikt over een gezonde dosis humor.

Wij bieden:
• Een uitdagende baan op een aantrekkelijke school met een betrokken en hecht team.
• Een aanstelling met een omvang van 0,4250 – 1,0000 fte. 
• Salaris conform cao PO.
• Goede scholingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature en de school kun je contact opnemen met mevrouw R. van 
Swieten, directeur van IKC De Eendragt, 0186-661404, of bezoek www.deeendragt.nl.  
Stuur je motivatie en CV naar IKC De Eendragt, Johan Berkstraat 31, 3284 XD Zuid-Beijerland of naar 
r.vanswieten@dehoekscheschool.nl. 

Voor meer informatie over het schoolbestuur of andere mogelijkheden kun je contact opnemen met 
mevrouw A. van der Linden, medewerker PZ, 078-6295991 of bezoek www.dehoekscheschool.nl. 


