
 

 
Leerkracht  
 

MEERDERE VACATURES  
 

Informatie over de vacature 

Wij zijn op zoek naar leerkrachten om onze teams te versterken.  

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor bijvoorbeeld een vaste groep op een 

vaste school, werken vanuit de vervangerspool met een vaste school als 

thuisbasis óf gekoppeld worden aan een langdurige 

(zwangerschaps)vervanging.  

 

We verkennen graag de mogelijkheden met je. We zijn ervan overtuigd dat 

er binnen onze stichting altijd een school is die aansluit bij jouw talenten en 

ambitie en jouw fase van ontwikkeling. 

 

Wat breng jij mee?  

Als leerkracht ben je primair verantwoordelijk voor de goede 

onderwijsverzorging. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan de 

visievorming en onderwijsontwikkeling op school. Je levert een bijdrage aan 

de ontwikkeling van beleid en je werkt actief aan je eigen 

professionalisering. 

 

Je hebt affiniteit met ontwikkelingsgericht onderwijs. Je bent proactief en 

enthousiast om met je collega’s een bijdrage te leveren aan de 

onderwijsontwikkeling. Je bent flexibel en graag bereid tot samenwerking. 

Je neemt daarnaast graag de regie om je persoonlijke ontwikkeling verder 

vorm te geven.  

 

 

 

Werken bij Kerobei 

Ruimte voor 

ontwikkeling 
 

Gun jij jezelf ook meer 

ruimte? Om je te ontwikkelen, 

eigenaarschap te nemen en 

dat ook aan de leerlingen mee 

te geven? Geweldig! Dan pas 

jij absoluut bij Kerobei! 
 

 

 



 

 

Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid óf je staat op het punt 

deze te behalen. Een bevoegdheid voor bewegingsonderwijs is een pré. 

 

Zo ziet de praktijk eruit  

Een basisschool van Kerobei is een gemeenschap van mensen die aandacht 

aan elkaar schenken, vragen kunnen stellen, elkaar vertrouwen, elkaar 

begrijpen en om elkaar geven. Het is een plaats waar mensen aangenaam 

en waardig kunnen leven en waar iedereen zich kan ontplooien. 

 

Wij zijn een stichting voor primair onderwijs met 18 scholen in Baarlo, 

Beesel, Belfeld, (Hout-) Blerick, Maasbree, Reuver, Steyl en Tegelen. Het is 

onze amibtie dat ieder kind graag naar school gaat en dat ieder kind zich 

optimaal kan ontwikkelen. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

We heten je van harte welkom en zijn nieuwsgierig naar jouw talenten. We 

helpen je in te werken in onze organisatie. Dat gebeurt binnen het team 

waar je werkzaam bent. Daarnaast bieden we een leerlandschap aan alle 

medewerkers, waarin medewerkers elkaar bovenschools ontmoeten en van 

en met elkaar leren op basis van diverse thema’s.  

 

Meer informatie 

Er zijn mogelijkheden om fulltime of parttime te werken, afhankelijk van je 

mogelijkheden en wensen.  

 

Voor meer informatie over Kerobei en haar scholen nodigen we je van 

harte uit om een kijkje te nemen op onze website. Voor meer informatie 

over de vacatures, kun je contact opnemen met Gerdi Westerveen, 

staffunctionaris personeel (E: gerdi.westerveen@kerobei.nl).  

 

Het liefste gaan we met je in gesprek om je te leren kennen. Wil je ons 

leren kennen? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar sollicitaties@kerobei.nl 

o.v.v. vacature leerkracht.  

 

Werken bij Kerobei 

 

 4500 
Leerlingen  

 18 
Scholen 

 150 
Stagiaires  

 8% 
Vakantiegeld  

 6,3% 
Eindejaars 
uitkering  

 500 
Collega’s 

 

https://www.kerobei.nl/
mailto:gerdi.westerveen@kerobei.nl

