
 

 

Basisschool het Beekdal zoekt een 
onderwijskundige topper 
 
Wij op het Beekdal zijn een beetje eigenwijs. We doen al 

jaren de dingen net wat anders, gewoon omdat we denken 

dat dit beter is voor kinderen. Stil achter een tafel werken 

doen we wel, maar we wisselen het altijd af met beweging 

binnen en buiten en zijn veel bezig met de brede 

ontwikkeling van onze leerlingen. We zijn een kleine school 

met een mooi schoolgebouw en een prachtige 

buitenruimte.  

  

Creatieve en inventieve leerkracht 

We proberen onderwijs te geven dat aansluit bij alle 

kinderen, niet alleen bij de middenmoot. Dit vraagt 

creativiteit en inventiviteit van onze leerkrachten. Er wordt 

veel gevraagd van je professionaliteit en je moet plezier 

hebben in zoeken naar passende werkvormen en stof voor 

jouw leerlingen. Ook moet je van bewegen en buiten 

houden. We gaan namelijk regelmatig buiten aan de slag. 

We zijn niet zo dol op administratie, maar steken onze tijd 

liever in het ontwikkelen van goede lessen.  

  

Positief 

Houd jij heel veel van (oudere) kinderen of ze nu rustig of 

druk zijn, praktisch of theoretisch? Ben jij een leerkracht die 

blij wordt van werken met kinderen en energie krijgt van het 

zoeken naar de best passende aanpak voor de ontwikkeling 

van elk kind? Durf jij buiten de kaders te denken en ben jij 

positief ingesteld?  

Dan pas jij bij ons! 

  

De Vacature 

Wij bieden jou een fulltime aanstelling in onze bovenbouw, 

waar 13 ontzettend leuke en lieve (pre)pubers je dag zullen 

verlevendigen. Wij hebben een gemotiveerd (klein) team 

dat samen keihard werkt aan de optimale ontwikkeling van 

onze leerlingen binnen en buiten de school. Wij hebben 

betrokken ouders, waar we heel fijn mee samen kunnen 

werken. 

  

Wil je parttime werken? Solliciteer dan toch.  

  

  

Wanneer 

Per 1 augustus 2022 
 

Uren

Wtf 1,0  
 

Waar

Pcb het Beekdal in Chaam 
 

 

Solliciteren 

Heb jij interesse in onze 

school? Stuur dan jouw CV 

met brief of filmpje van 

jezelf naar 

Esther.dewit@pcpomidden

brabant.nl 

 

Gesprekken

De gesprekken zullen in 
overleg gepland worden. 
 

PCPO Midden-Brabant 
www.pcpomiddenbrabant.nl 
Pcb het Beekdal  
www.bshetbeekdal.nl  
 

http://www.pcpomiddenbrabant.nl/
http://www.bshetbeekdal.nl/

