
 

 

Vacature  

Kbs Jacinta is met ingang van 1 januari 2022 op zoek naar een fulltime 
 

leerkracht L10 unit 5/6 

(wtf 1.0) 
 
Kbs Jacinta, beleven, ontdekken, leren 

o Het team van KBS Jacinta realiseert modern onderwijs. Met onze methode DaVinci 
realiseren wij geïntegreerd zaakvakken onderwijs, waarin ook de creatieve vakken 
een plek krijgen in ons schoolatelier. Daar worden de leerlingen begeleid door 

kunstenaars. 
o Wij werken steeds meer in Units, waarbij de leerkrachten het onderwijs steeds 

meer groepsdoorbroken aanbieden en gezamenlijk verantwoordelijk zijn. 

o Aankomend schooljaar maken we de overgang van groep 5 en groep 6 naar unit 5-6 
o Het team is zich aan het scholen op het gebied van Growth-Mindset en Executieve 

Vaardigheden.  

o Onze school heeft een Leerwinkel en leerkramen waar elk kind kan komen halen 
wat het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. 

o Er is op onze school volop ruimte om je professioneel te ontwikkelen en er is een 

collegiaal team dat klaar staat om elkaar te helpen en dat vooruit wil. 
 
Kbs Jacinta maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. 

  

Wat vragen wij van jou? 
• Onderwijsbevoegdheid / PABO diploma 

• Een innovatieve instelling 

• Een groot hart voor kinderen en hun ouders 

• Bereidheid om een bijdrage te leveren aan het teamwork op onze school 
 

Wij bieden jou: 
• arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO 

• volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting 

• een collegiaal team 

• volop ondersteuning  

• een uitdagende innovatieve werkomgeving 
 

Informatie 
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht op onze website 
www.jacintaschool.nl of contact opnemen met directeur Desi Arps via telefoonnummer 
076-5650261/ 06 18750193  

 

Interesse 
Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief en CV 
per e-mail naar werken@inos.nl, onder vermelding van vacaturenummer 08WW-U56. 

We ontvangen je reactie graag zo snel mogelijk.  

Geschikte kandidaten worden direct uitgenodigd voor een gesprek. Zodra de vacature is 
ingevuld verdwijnt deze van de site.  
 

http://www.jacintaschool.nl/
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