
 

 

 

Vacature  

Kbs De Liniedoorn is op zoek naar een 

  

Leerkracht groep 1/2, wtf 0,4 

Het gaat om een tijdelijke aanstelling van 1 januari 2022 tot 1 augustus 2022 met 
uitzicht op uitbreiding van de vacature tot 1,0 WTF vanaf augustus 2022. 
Werkdagen zijn maandag/dinsdag of maandag/woensdag.  

 

Als leerkracht van groep 1/2 ben je mede eindverantwoordelijk voor de gang van 
zaken in de groep. Het betreft een kleine kleutergroep met 17 kinderen die 
ondersteund wordt door een fulltime onderwijsassistent.  
 

 

Op Kbs De Liniedoorn spreken we de taal van ieder kind. 

Op Kbs De Liniedoorn volgen Nederlandstalige en anderstalige kinderen onderwijs. 
Kinderen willen spelen, ontdekken, goed met elkaar omgaan, leren, presteren en… 
‘ze willen iemand worden’ in de maatschappij. Het team van de Liniedoorn 
begrijpt dat en handelt daarnaar.  

Wij kijken naar ieders individuele onderwijsbehoefte, stemmen het onderwijs 
hierop af.  Door goed taal- en rekenonderwijs, een ruim cultuuraanbod en een 
gevarieerd sportaanbod streven we ernaar om kinderen een goede basis mee te 
geven om te kunnen stralen in de wereld die hen omringt.  

Kbs De Liniedoorn maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. 
www.inos.nl 
  
Wat vragen wij van jou? 

• Een PABO-bevoegdheid  

• Affiniteit met onderwijskansenscholen  

• Een actieve bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling 

• De door de school gekozen speerpunten vanuit het koersplan te 
onderschrijven 

• Pedagogisch en didactisch goed onderlegd 

• Aansluitend bij de kenmerken van INOS : verbindend – verantwoordelijk – 
authentiek  

  
 

 
 
Wij bieden jou: 

http://www.inos.nl/


 

 

• een fijn en collegiaal team 

• ondersteuning in de groep d.m.v. inzet van een onderwijsassistent 

• arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, inschaling L10 

• volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze Stichting 

• arbeidsmarkttoelage vanuit NPO gelden  
  
Informatie 
 

Voor meer informatie over de school kun je terecht op onze website   
www.liniedoorn.nl  
  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met directeur Ilse 
Lamers via het telefoonnummer van de school 076-587 28 38 of mobiel 06-
29225228. 
 
Interesse 
 

Als je interesse hebt om lid van ons team te worden, stuur dan je sollicitatiebrief 
en CV uiterlijk donderdag 2 december a.s. per e-mail naar werken@inos.nl onder 
vermelding van vacaturenummer 07TY-2122.  
 

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke 
geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. 
 
 

http://www.liniedoorn.nl/
mailto:werken@inos.nl

