
 
 

 
 
 

 

Kom jij, als enthousiaste groepsleerkracht, 

ons team op de Ganzebloem versterken?  
 

Vacature groepsleerkracht groep 6 

0,6 - 1,0 fte per 15 mei 2021 

 

Wie zijn wij? 
Nutsbasisschool de Ganzebloem is een dynamische school in het hart van de wijk Genoenhuis in 
Geldrop en volop in ontwikkeling. Wij zijn een onderdeel van Stichting Nutsscholen Geldrop, 
verantwoordelijk voor onderwijs aan 4-13 jarigen, waarbij nauw wordt samengewerkt met de 
inpandige kinderopvang en peuterwerk van Potje Knor. Wij zorgen met deskundige, betrokken, 
enthousiaste en vakbekwame professionals voor groei van elk kind, in de breedste zin van het woord. 
Het team van de Ganzebloem is van mening dat door het bieden van veiligheid en het stimuleren van 
betrokkenheid en plezier, de basis wordt gelegd voor goed onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen op onze school de dag begint en eindigt met een lach. We hebben plezier met elkaar op 
school en  in het leren. Dit alles is een voorwaarde om kwaliteiten van kinderen zo volledig mogelijk 
tot hun recht te laten komen. Daarnaast staat een goede en transparante communicatie bij ons hoog 
in het vaandel. We werken vanuit de kernwaarden meesterschap, vindingrijkheid, eigenheid en 
daadkracht. Voor meer informatie check onze website: www.deganzebloem.nl.  

 

Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een breed inzetbare groepsleerkracht die: 

 gediplomeerd leerkracht is (of diploma binnen handbereik heeft); 
 graag samenwerkt in een team; 
 actief bij wil dragen aan onze schoolontwikkeling; 
 zichzelf blijvend wil ontwikkelen in de competenties van een teamgericht groepsleerkracht; 
 zin heeft in een nieuwe uitdaging. 

Zowel L10 als L11 leerkrachten zijn uitgenodigd te solliciteren. In geval van salarisschaal L11, graag 
een onderbouwing van de toegevoegde waarde in schoolontwikkeling. 

 

Wat bieden wij? 
 een aanstelling voor 0,6 of 0,8 of 1,0 fte. Dit is bespreekbaar; 
 tot aan de zomer in groep 6; 
 een langdurige vervanging met uitzicht op een regulier, vast dienstverband; 
 een betrokken en enthousiast team met een groot hart voor kinderen. 

 

Informatie over deze vacature 
Informatie kan worden ingewonnen bij Jolein Orelio, directeur van Nutsbasisschool de Ganzebloem in 
Geldrop,  j.orelio@geldrophetnut.nl of 040 280 2217. 

 

Reageren? 
Heb je interesse in deze vacature, richt dan een e-mail met je korte motivatie en CV uiterlijk 19 april 

2021 aan Jolein Orelio, Directeur Nutsbasisschool de Ganzebloem; j.orelio@geldrophetnut.nl. 
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