
 

 

Onze onderbouwleerlingen zoeken 

een creatieve juf of meester 
Wij op basisschool 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 leerkrachten 

Spelend leren vinden wij erg belangrijk, vooral in de 

onderbouw. De leerkracht zorgt voor een rijke 

leeromgeving, met hoeken waar ook groep 3 van kan 

profiteren. We spelen en bewegen de hele dag. Ook moet je 

van buiten houden. We gaan namelijk regelmatig buiten aan 

de slag. We hebben een mooie overkapping voor de 

onderbouw waar de jongste kinderen van onze school het 

hele jaar door kunnen timmeren en spelen met zand en/of 

water. Ook is er veel ruimte om rond te rennen en te 

ontdekken. 

  

Positief 

Houd jij heel veel van 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? Pas jij in een klein team, waar je samen 

verantwoordelijk bent voor alle leerlingen? 

  

Dan pas jij bij ons! 

  

De Vacature 

Wij zoeken in verband met de pensionering van 1 van onze 

onderbouwleerkrachten per 1 augustus een collega voor de 

prachtige, unieke kinderen van onze onderbouw (groep 1, 2 

en 3).  

 

Liever bovenbouw? We hebben ook nog een fulltime 

vacature in de bovenbouw. 

  

  

Wanneer 

Per 1 augustus 2022 
 

Uren

Wtf 0,4000  
 

Waar

Pcb het Beekdal in Chaam 
 

 

Solliciteren 

Heb jij interesse in onze 

school? Stuur dan jouw CV 

met brief of filmpje van 

jezelf voor 20 juni 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/

