
 

 

 

Ben jij een gediplomeerd leerkracht? Vind jij het leuk om fulltime te werken in 

de bovenbouw? Ben je recent afgestudeerd of ben je op zoek naar een nieuwe 

werkomgeving? 

Kom dan ons team van Nutsschool Beneden Beekloop in Geldrop 

versterken! 

 

We hebben een vacature voor een groepsleerkracht groep 7 (1wtf) 

Nutsschool Beneden Beekloop bevindt zich aan de rand van Geldrop midden in de groene wijk Skandia. Ons 

onderwijs richt zich op het verwerven van kennis, op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, op het 

ontwikkelen van creativiteit én op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.                                                                                                                                                        

Hierbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van kinderen en waar nodig wordt de lesstof aangepast. 

Tijdens de lessen maken we gebruik van coöperatieve werkvormen om actieve deelname van kinderen en de 

samenwerking te bevorderen. Op de Beneden Beekloop vinden we het belangrijk dat kinderen meer 

verantwoordelijkheid krijgen over het eigen leerproces, dat ze betrokken zijn bij de leerstof en zelfreflectie 

ontwikkelen. 

Wie zoeken wij?  

Een collega die  

o Beschikbaar is vanaf komend schooljaar 2021-2022.  

o In het bezit is van de vereiste bevoegdheden.  

o Aandacht heeft voor de verschillen tussen kinderen. 

o Initiatief toont en eigen inbreng heeft.  

o Goede communicatieve vaardigheden heeft.  

o Doelgericht en planmatig werkt.  

Wat bieden wij:  

o Een groep 7 met 25 leuke en leergierige kinderen.  

o Een collega uit de parallelgroep 7 die jou ondersteunt.   

o Een enthousiast team van ruim 20 collega’s.  

o Een school waar het model directe instructie en coöperatief leren een belangrijke rol spelen in het 

onderwijs.  

o Een school met ruim 260 leerlingen en betrokken ouders.  

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan vóór 2 juli een motivatiebrief en CV naar 

benedenbeekloop@geldrophetnut.nl  

De gesprekken voor deze vacature worden gehouden op donderdagavond 8 juli .                                                        

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harold van der Venne,                                                                     

directeur Nutsschool Beneden Beekloop. Tel. 040 - 2863543 of 06-24399482. 
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