
 
 

 

Leerkracht  
flexibel inzetbaar vanuit de vervangerspool 
 

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, je werkt actief aan je eigen 

professionalisering en je draagt bij aan de ontwikkeling van startende 

leraren en stagiaires. 

 

Kerobei 

Kerobei is een stichting voor primair onderwijs met scholen in Baarlo, 

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

Stichting Kerobei beheert 18 scholen, waarvan 2 scholen voor speciaal 

basisonderwijs en 1 school voor voltijds dagonderwijs voor hoogbegaafden. 

Het is de ambitie van Kerobei dat ieder kind graag naar school gaat en dat 

ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

 

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 op zoek naar een collega voor de functie van: 

 

Leerkracht voor de vervangerspool  

per direct 

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!  

 

Wij zijn een stichting voor primair 

onderwijs met 18 scholen én wij zijn 

al een aantal jaren actief om 

duurzaam te blijven ontwikkelen als 

een lerende organisatie.  

 



Wat breng jij als leerkracht mee? 

Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en je bent bij voorkeur  

breed inzetbaar in groep 1 t/m 8. 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 

persoonlijk ontwikkeling verder vorm te geven.  

 

Zo ziet de praktijk eruit 

Vanuit de vervangerspool kun je ingezet worden op een of meerdere 

scholen van Kerobei in kortdurende of langdurige vervangingen. Als collega 

in de vervangerspool word je gekoppeld aan een thuisschool. Wanneer je 

niet wordt ingezet voor een vervanging op een van de andere scholen, ben 

je werkzaam op de thuisschool. Vanuit de thuisschool ben je onderdeel van 

team- en schoolontwikkeling en maak je afspraken over je eigen 

ontwikkeling en professionalisering.  

 

Wat mag je van ons verwachten? 

Ruimte voor eigenaarschap ● Ruimte voor ontwikkeling ● Leren van en met 

elkaar: in ontmoetingen op de werkplek en in het Kerobei leerlandschap ● 

Gezamenlijkheid ● Kennis en ervaring ● Een professionele cultuur ● Een 

collegiale sfeer ● Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform de cao-po ● 

Een dienstverband voor het hele schooljaar (t/m 31-07-2021) met een 

vaste omvang.  

 

Meer informatie en solliciteren 

Meer informatie over Kerobei en de basisscholen die onder Kerobei vallen is 

terug te vinden op onze website: www.kerobei.nl.  

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat we voor elkaar kunnen betekenen? 

Stuur dan je motivatiebrief en cv naar sollicitaties@kerobei.nl o.v.v. 

leerkracht vervangerspool.  

Werken bij Kerobei 

 

 4500 
Leerlingen  

 18 
Scholen 

 150 
Stagiaires  

 8% 
Vakantiegeld  

 6,3% 
Eindejaars 
uitkering  

 500 
Collega’s 

 

http://www.kerobei.nl/

