
                                                    

Vacature Leerkracht groep 7 (WTF 0,6) op basisschool de Breede Hei 

Voor schooljaar 2018-2019 zijn we op zoek naar een enthousiaste collega, die samen met ons verder 
wil werken aan het verbeteren van ons onderwijs. De school is volop in ontwikkeling; momenteel zijn we 
onder andere bezig met de eigen reflectie en zelfevaluatie op het gebied van ons onderwijs en sociale 
vaardigheden op school. 
 

De Breede Hei is een Katholieke basisschool in de wijk Kattenbroek in Amersfoort-Noord met 260 

leerlingen en 20 betrokken enthousiaste collega’s. De Breede Hei is één van de 17 scholen voor 

Katholiek Primair onderwijs Amersfoort en omstreken (KPOA) 

Via Handelingsgericht werken gaan we effectief om met verschillen tussen kinderen, we 

streven ernaar dat alle kinderen de gestelde doelen van de kernvakken behalen. We sluiten met ons 

onderwijs aan op de wereld van nu en morgen. Techniek, Engels, bewegen en muziek nemen een 

belangrijke plaats in.  

In ons onderwijs gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om de houding die we 

daarbij aannemen en de waarden die eronder liggen. Wij gaan daarbij uit van onze kernwaarden: 

veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding.  

De collega die wij graag willen ontmoeten: 

 De visie en missie van de Breede Hei en daaruit volgend beleid onderschrijft en verder 

ontwikkelt samen met het team 

 Bekend is met HGW en de principes ervan vorm geeft in de begeleiding van de 

leerlingen 

 Kan omgaan met verschillen en dit als een uitdaging ziet 

 Het versterken van het partnerschap in driehoek school-ouder-kind en het realiseren 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een positieve ontwikkeling voor het kind. 

 Ervaring heeft in de bovenbouw 

Wat bieden wij jou:  

 Een betrokken en enthousiast team 

 Een prettig en professioneel werkklimaat 

 Een lerende organisatie 

 Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling 

 Ondersteuning door collega’s, IB en directie 

 Salaris conform CAO-PO 

Geïnteresseerd? Neem vast een kijkje op onze website, www.debreedehei.nl   

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carmita Poldervaart, 033-4564138. Sollicitatiebrief 

en CV mailen naar: c.poldervaart@kpoa.nl   

Sluitingsdatum: 01-09-2018 


