
         Vacature 

Groepsleerkracht onderbouw 

 
 

16 basisscholen voor openbaar 

onderwijs zijn in de stichting Openbaar 

Basisonderwijs West-Brabant onder-

gebracht. 

De 16 basisscholen zijn verspreid over 

de gemeenten Halderberge, Moerdijk, 

Roosendaal, Rucphen en Drimmelen. 

De scholen bieden in nauwe 

samenwerking met elkaar en met 285 

medewerkers vanuit uiteenlopende 

onderwijsconcepten onderwijs aan 

ruim 3000 leerlingen. 
 

De leiding van de organisatie is in 

handen van de directeur-bestuurder, 

die wordt bijgestaan door een MT en 

stafafdeling.  

Van hieruit wordt in samenspraak met 

de directeuren het beleid ontwikkeld.  

Taken en bevoegdheden zijn 

vastgelegd in een management-

statuut. 
 

De Stichting Openbaar Basisonderwijs 

West-Brabant opereert midden in de 

samenleving en is een professionele 

lerende organisatie welke met de 

onder haar beheer staande scholen 

zorgdraagt voor kwalitatief hoog-

waardig openbaar basisonderwijs. 

Centraal staan verder de algemene 

toegankelijkheid en actieve 

pluriformiteit. Er wordt veel aandacht 

besteed aan expressie en sociale 

vaardigheden van de leerlingen, 

waarbij gelijkwaardigheid en 

onderlinge acceptatie uitgangspunten 

zijn. Tevens wordt vanuit integrale 

kwaliteitszorg, aandacht besteed aan 

zorg op maat. 
 

OBO West-Brabant ondersteunt de 

scholen vanuit een professioneel 

bestuursbureau ten behoeve van de 

verschillende beleidsterreinen. OBO 

West-Brabant biedt personeelsleden 

passende ontwikkelingsmogelijkheden 

en gunstige secundaire arbeids-

voorwaarden.  

De directeuren zijn integraal 

verantwoordelijk op alle beleids-

terreinen. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 

de directeur van de school, mevrouw 

Astrid de Schutter. 

Telefoonnummer 0165-396584 (school). 

 

 

 

        Per 01-02-2020 zoeken wij 
 

Groepsleerkracht ( WTF 0,5) 
groep 1-2 

      

   voor basisschool de Wending. 

 

  Van een nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij: 

 
• zich vindt in de visie en missie van OBS de Wending en 

het openbaar onderwijs;  

• een voorkeur heeft voor de groepen 1 t/m 3, maar ook in 

andere groepen inzetbaar is; 

• vanuit creativiteit het hoekenspel bij jongere kinderen 

stimuleert; 

• echt een teamplayer is; 

• eigen initiatieven ontplooit; 

• naast de gebruikelijke kennis en vaardigheden, inzet, lef en 

enthousiasme toont; 

• vanuit ambitie deel neemt aan vernieuwings- en 

nascholingsactiviteiten. 
 

De Wending is een groeischool met een enthousiast team. Ons 

onderwijs is altijd in beweging. Om optimaal te ontwikkelen is het 

een voorwaarde dat een kind zich veilig voelt. Om aan deze 

voorwaarde te voldoen, zorgen wij op school voor een balans 

tussen welbevinden en begeleiding. Waarbij wij tevens oog 

hebben voor de ontwikkelingen van onze maatschappij en ons 

onderwijs durven te vernieuwen en te borgen. 

 

“Op de Wending ontwikkelen wij door te spelen, leren en doen. 

Wij maken onderwijs samen met kind, leerkracht en ouder.” 

Kom jij samen met ons het onderwijs aan jonge kinderen kleur 

geven? 

                                   

    Gaat u solliciteren? 

    Uw brief met motivatie en curriculum vitae moet 

    vóór 22 december 2019 per e-mail zijn ingediend bij  

    de Stichting Openbaar  Basisonderwijs West-Brabant, t.a.v.  

    dhr. Istvan Smeekens pz@obo-wbr.nl 

    De sollicitatiegesprekken vinden plaats in januari 2020. 
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