
           

Het bestuur van stichting Best Onderwijs is per 01-01-2018 op zoek naar een 

 
 

Groepsleerkracht m/v 
(wtf 0,4 wo/do) Groep 6 

 

 
De Heydonck heeft 
twee locaties die 
onderwijskundig 
een eenheid 
vormen, Heydonck 
Naastenbest en 
Heydonck 
Heivelden. Op beide 
locaties is een 
volledig 
onderwijsaanbod in 
alle leerjaren en de 
meeste activiteiten 
worden op de 
gebouwen apart 
geregeld.  De 
Heydonck is een 
katholieke school 
waar kinderen leren 
omgaan met hun 
eigen identiteit en 
de verschillen om 
hen heen. Iedereen 
is anders en mag 
anders zijn; “We 
maken geen verschil 
tussen mensen naar 
hun afkomst, hun 
cultuur of 
geloofsovertuiging. 
Onze kinderen 
hebben respect voor 
waarden en normen 
van anderen”. 

 

 
 

Per 1-1-2018 zijn wij op zoek naar een groepsleerkracht voor  

Basisschool De Heydonck Naastenbest 
 

 

Een groepsleerkracht is van toegevoegde waarde 

binnen ons team als: 
 Hij/zij professioneel om kan gaan met kinderen uit verschillende 

culturen en met verschillende achtergronden 

 Hij/zij vanuit relatie werkt met kinderen 

 Hij/zij open staat voor educatief partnerschap met ouders 

 Hij/zij kennis heeft van coöperatieve werkvormen en kinderen 

actief kan betrekken in hun eigen onderwijsproces 
 Hij/zij weet hoe je kinderen eigenaar kunt laten zijn van hun 

eigen ontwikkelproces en de talenten uit ieder kind weet te 

halen/ontdekken 

 Hij/zij een sfeerbrenger is 
 

 

Ben jij: 
De collega met kennis en kunde, waar andere collega’s een beroep 

op kunnen doen. Ben jij regelmatig betrokken bij 
onderwijsvernieuwingen en heb je daar een actieve rol in?  

Durf je uitdagingen aan, ben je flexibel en durf je fouten te maken?  

 

Wij bieden je een prettige werkplek in onze school. Samen met het 
team ga je mee in de ontwikkelingen van de school en vinden we de 

invulling van onze koers.  

 

Inlichtingen over deze vacature zijn te verkrijgen bij M. Snoeks en  
S. Maas, directeuren van De Heydonck. 0499-372398 / 0499-310281 

 

Wij nodigen zowel in- als externe kandidaten uit te solliciteren. 

Je motivatie en CV kun je vóór vrijdag 8 december a.s. mailen naar 

vacature@bestonderwijs.nl. 
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