
GOED OM TE WETEN
Groep
6, mogelijk extra dag in groep 7 

Uren
0,6 – 0,8 fte, in overleg

Startdatum
1 februari, eventueel eerder

Werkdagen
In overleg

Werkplek
Jan Nieuwenhuyzenstraat 2, Breda

Salaris
Schaal LB

Jouw toekomstige collega Roland is 
nuts about de 120 goedemorgens die 
hij elke dag krijgt. Lees waarom hij 
het zo naar zijn zin heeft!

Leerkracht groep 6

Even voorstellen: wij zijn NBS Boeimeer!
Wij zijn een dorpse school, met een stads karakter. Met ons kleine en hechte team, zitten we 
midden in het bourgondische Breda. Met zo’n 220 leerlingen en 20 collega’s zal het je niet verbazen 
dat iedereen elkaar goed kent. We hebben een warme, persoonlijke band met elkaar, onze 
leerlingen en hun ouders. We zijn ambitieus en professioneel en gaan voor het beste onderwijs 
voor al onze leerlingen. 

HEB JIJ DE GUTS TO GO NUTS?

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/roland/
https://nutsscholenbreda.nl/roland/
https://www.nbsboeimeer.nl/


De functie
Als leerkracht van groep 6 van onze Nutsbasisschool laat je leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat 
ze kunnen en waar ze blij van worden. We zoeken iemand voor 3 tot 4 dagen per week. Wil je meer 
dagen werken? Dan kunnen we de functie aanvullen met een extra dag in groep 7. Zoek je meer 
afwisseling en ben je opgeleid op het gebied van hoogbegaafdheid? Dan kunnen we de functie 
opsplitsen: 2 of 3 dagen voor de klas en 1 dag bij de Groeiboei. Bij de Groeiboei krijgen onze meer- en 
hoogbegaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 extra uitdaging. Je begeleidt ze bij het werken aan 
hun eigen ontwikkelvragen en leerdoelen. 

We vragen wat
Als onze nieuwe groepsleerkracht heb je natuurlijk de juiste diploma’s op zak. Je communiceert open 
met leerlingen, collega’s en ouders. En je geeft elk kind de aandacht die het verdient en haalt het 
talent naar boven dat erin zit. 

We beloven ook wat
Ben jij nuts about lesgeven in de bovenbouw? Dan hebben wij de guts om jou een aantal dingen te 
beloven. Allereerst natuurlijk de 4 beloftes van Stichting Nutsscholen Breda, waar we onderdeel 
van zijn: een open boek, een warm bad, een dream team en groen gras. Daarnaast beloven we dat 
jouw collega’s voor je klaarstaan. Iedereen is bij ons gelijk, drempels zijn laag en lijntjes kort. Dat we 
niet zomaar iets beloven, lees je in de verhalen van je toekomstige collega’s. 

Heb jij de Guts to go Nuts?
Heb jij de guts om onze leerlingen hun talenten te laten 
ontwikkelen? Een stevige kennisbasis te geven? En ze te leren 
samenwerken op basis van gelijkheid en respect? Go nuts en 
solliciteer! Mail je motivatie en cv naar onze directeur  
Gijs Boeren, g.boeren@nbsboeimeer.nl. Doe dat uiterlijk  
maandag 12 december. We maken graag kennis met je!  

Meer informatie
• Kijk op nutsscholenbreda.nl 

of op nbsboeimeer.nl 

• Bel Gijs Boeren op  

06 – 83 13 30 89 of  

stuur hem een appje. 

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/onze-collegas/
mailto:g.boeren@nbsboeimeer.nl
https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://www.nbsboeimeer.nl/

