
 

 

Leerkracht groep 3 
Basisschool KOM.MIJN 

 
BELFELD | 0,6 FTE | SCHAAL LB | TIJDELIJK | INGANGSDATUM IN OVERLEG  

Solliciteer voor 30-9-2022 

Gaat jouw hart sneller kloppen voor het jonge kind? Ben je leergierig en wil je jezelf blijven 

ontwikkelen? Én ben je per direct beschikbaar voor een tijdelijke functie? Dan ziet basisschool 

KOM.MIJN in jou de volgende leerkracht groep 3! 

 

Wie zijn wij?  

Het in ontwikkeling brengen én houden van kinderen is de belangrijkste taak bij KOM.MIJN. Kinderen komen 

graag naar school en staan te popelen om te leren. Ons pedagogisch klimaat is sterk, waardoor onze aandacht 

vooral gericht is op onderwijsontwikkeling. We zijn op zoek naar mensen die hun passie voor het onderwijs en 

bevlogenheid in willen zetten voor onze kinderen, zodat zij kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn. Daarbij is 

een reflectieve houding van wezenlijk belang, zodat je kunt inschatten wat het effect van je gedrag en handelen 

is op het leren van kinderen. 

 

Ben jij de leerkracht die…  

 passie heeft voor het jonge kind? 

 de kinderen met een beredeneerd aanbod spelenderwijs laat leren? 

 elk kind ziet en hoort? 

 ICT-vaardig is? 

 altijd in ontwikkeling is; zowel persoonlijk als professioneel? 

 van aanpakken weet? 

 een grote dosis humor meebrengt? 

 

 



 

 

Daarnaast beschik je over 

 een reflectieve en professionele houding; 

 bevoegdheid om les te geven.  

 

Kerobei 

KOM.MIJN is onderdeel van stichting Kerobei, een door talent en ambitie 

gedreven onderwijsorganisatie. Kerobei beheert 17 scholen, waarvan 2 

scholen voor speciaal basisonderwijs. Als medewerker van Kerobei deel 

je samen met bijna 500 collega’s dezelfde passie: hoogwaardig, passend 

onderwijs realiseren voor ruim 4.500 leerlingen. Binnen deze organisatie 

bieden we optimale kansen vanuit eigenaarschap voor kind, ouder en 

medewerker. 

 

Wij bieden jou 

 Een tijdelijke baan als leerkracht voor 24 uur per week; 

 Een bruto maandsalaris van max. €4.573 bruto (schaal LB) op 

basis van 1,0 fte; 

 Ontwikkelmogelijkheden en begeleiding waar nodig; 

 Ingangsdatum in overleg.  

  

Enthousiast? Solliciteer! 

Je bent overtuigd, dit wordt jouw nieuwe baan! En aangezien jij kansen 

niet laat liggen, stuur jij jouw cv en motivatiebrief uiterlijk vrijdag 30 

september naar anouk.vanlierop@kerobei.nl o.v.v. vacature OP04 

KOM.MIJN. Daarna sluit deze vacature.  

 

Zijn wij net zo enthousiast als jij? 

 Dan volgt een sollicitatiegesprek met Anouk van Lierop 

(directeur) en twee leden van de benoemingsadviescommissie in 

de week van 10 oktober. 

• Een van onze PZ-medewerkers neemt contact met je op om een 

arbeidsvoorwaarden gesprek te plannen. 

 Zet jij je handtekening onder het voorstel? Dan heten we je van 

harte welkom bij KOM.MIJN! 

 

Heb je nog vragen over de vacature of wil je meer informatie over 

basisschool KOM.MIJN? Bel dan met Anouk van Lierop (directeur) via 

077-475 8049. Je kunt natuurlijk ook onze website bezoeken! 

Ontwikkeling in ontmoeting 

 

Kerobei zijn wij allemaal! 
 

We gaan samen voor de kansen van 

alle kinderen. Wij hebben de 

overtuiging dat dit alleen kan wanneer 

we ontwikkelruimte voor onze 

professionals creëren.  

 

Een samenwerkingsverband van unieke 

scholen en op basis van vrijheid en 

professionele verantwoordelijkheid. 

mailto:anouk.vanlierop@kerobei.nl
http://www.kommijn.kerobei.nl/

