
Vacature 
Kbs De Rosmolen is met ingang van 1 december aanstaande op zoek naar een 

Leerkracht L10, groep 8 
(wtf 0.6 - 0,8) 

Het gaat om een aanstelling voor 0,6 fte als groepsleerkracht voor groep 8 en 
mogelijk aanvullend voor 0,2 fte taken op het gebied van MHB-coaching en -
beleid. De aanstelling is in beginsel tijdelijk, met uitzicht op een vast 
dienstverband. 

Kbs Rosmolen, De beste basis voor ambities 

Kbs De Rosmolen is een kleinschalige school, gelegen in Ulvenhout. Wij bieden onderwijs aan ruim 
200 leerlingen die verdeeld zijn over 9 groepen. Wij geloven in het verwezenlijken van ambities en 

het benutten van kansen. We hechten waarde aan mooie resultaten, maar richten ons daarbij niet 

alleen op rekenen en taal. Daarom stimuleren we de ontwikkeling van talenten, zelfstandigheid en 

samenwerking. Kinderen mogen hun eigen kracht ontdekken en leren om uitdagingen aan te gaan. 
Daarnaast kennen wij een grote ouderbetrokkenheid en hebben wij ambitieuze doelen gesteld op 
het gebied van integratie van de zaakvakken. Verantwoordelijkheid geven en nemen en 

eigenaarschap van elke leerling zijn belangrijke speerpunten bij ons op school. 

Kbs De Rosmolen maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. 

Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt je onderwijsbevoegdheid / PABO diploma
• Je kunt goed samenwerken
• Je wilt je blijven ontwikkelen
• Je bent daadkrachtig en inspirerend
• Je staat open voor feedback

Wij bieden jou: 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO
• Salarisschaal L10
• Een uitdagende baan met ruimte voor MHB 

professionalisering
• Een team met fijne collega’s
• Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting



Informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Desi Arps, voorzittend directeur OE Kbs Rosmolen, 
Kbs Burchtgaarde en Kbs Jacinta, via emailadres: desi.arps@inos.nl. 

Interesse 

Spreekt deze functie op onze school jou aan, stuur dan je sollicitatie of motivatiebrief en 
CV per e-mail naar werken@inos.nl onder vermelding van vacaturenummer 07VE-U56. 
Geschikte sollicitanten worden direct uitgenodigd. De vacature blijft open staan totdat deze 
vervuld is. 
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