
 

 

 

BS Kinderboom Kaatsheuvel is op zoek naar een 

enthousiaste collega voor  

Groep 5       WTF 1 (of een gedeelte ervan) 
     

Wat vragen we van jou? 

• sterke pedagogische en didactische vaardigheden 

• dat je in staat bent goed te communiceren met leerlingen, ouders en collega’s 

• dat je leerlingen uitdaagt, maar hen ook steun geeft 

• dat je leerlingen leert om voort te bouwen op successen en zelf doelen te stellen 

• dat je collegialiteit belangrijk vindt en graag samenwerkt met anderen 

• dat je voldoende ICT vaardigheden bezit om moderne middelen in te zetten in het 
onderwijs 

 

Wat bieden wij? 

een reguliere vacature van WTF 1 met ingang schooljaar 2022-2023  

• een uitdagende en dynamische werkplek met leren van en met elkaar 

• een gezellig en behulpzaam team  

• een groep enthousiaste leerlingen en ouders 

• Inschaling conform de CAO-PO in L10 
 

Over Kinderboom 

Basisschool Kinderboom is een van de basisscholen van Leerrijk! En ligt in de wijk Draaiboom 

in Kaatsheuvel. 

Op dit moment telt de school ruim 200 leerlingen die verdeeld zijn over 8 groepen.  

Op Kinderboom wordt gewerkt vanuit de volgende 4 kernwaarden: 

Respect: Behandel je een ander zoals je zelf behandeld wilt worden dan ontstaat er een veilig 
schoolklimaat waar je jezelf kunt zijn, waar verbinding en vriendschap is en waarin 
reflecteren op eigen gedrag vanzelfsprekend wordt. 
Kinderboom kent de ‘Gouden afspraak’: ‘Ik zorg goed voor mezelf, de ander en de 
omgeving’. 
Ontwikkelen: Ontwikkelen is een cognitief proces waarin het “leren, leren” een belangrijke 

plaats inneemt. Kinderboom biedt daarvoor een betekenisvolle en rijke leeromgeving waarin 

ontwikkeling op alle gebieden wordt gestimuleerd.  

Betrokkenheid: Betrokkenheid is de sleutel tot goed en met plezier leren. Betrokkenheid 

ontstaat niet toevallig maar is een continu proces waar leerkracht, leerling en ouders een rol 

in spelen.  



 

Samenwerken: Samenwerking op alle niveaus in de organisatie om een gezamenlijk doel te 
realiseren. De maatschappij vraagt om mensen die in staat zijn om snel van positie en 
perspectief te veranderen. Goede communicatieve en sociale vaardigheden zijn hierbij van 
groot belang. 
Wederzijds begrip en afstemming tussen ouders en leerkracht t.b.v. het kind leidt tot betere 
prestaties en verhoogt het welbevinden van het kind. 

   

Stichting Leerrijk! 

Kinderboom maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!  

Stichting Leerrijk! omvat vijftien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één school 

voor speciaal basisonderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij Leerrijk! en er 

zijn ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. Er heerst een warme open en veilige 

sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.  

De scholen van Leerrijk! liggen in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand/Kaatsheuvel.  

 

Meer informatie: 

Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij: 

• Yvonne Mutsaers (Directeur basisschool Kinderboom). 

Telefoonnummer 0416-279280 / 06-83390175 of directiekinderboom@leerrijk.nl 

    

Procedure  

Heb je belangstelling voor deze vacature, reageer dan zo spoedig mogelijk (graag vóór 29 

juni) per mail naar: directiekinderboom@leerrijk.nl 

De sollicitatiegesprekken zullen worden ingepland op 30 juni: 

Locatie: Basisschool Kinderboom – Vecht 15 – 5172 BS Kaatsheuvel. 

 


