Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
Veldhoven e.o.
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed
en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor kinderen in Veldhoven en de
kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre. Het aanbod bestaat uit:
14 basisscholen;
1 school voor speciaal basisonderwijs;
1 school voor speciaal onderwijs;
waarvan 12 scholen met een katholieke signatuur, 1 met een protestants-christelijke signatuur
en 2 scholen met algemeen bijzondere signatuur.
Zeer gevarieerde doelgroepen bezoeken de scholen. Veldvest valt op door de professionele
samenwerking, de wijze waarop de scholen elkaar versterken, de uiteenlopende schoolidentiteiten die
gekenmerkt worden door levensbeschouwelijke opvattingen, hun pedagogisch-didactisch klimaat, hun
visie op onderwijs en opvoeding, en op het leren en ontwikkelen. Kandidaten dienen de grondslag van de
Stichting en de school te onderschrijven.

VELDVEST zoekt zo spoedig mogelijk voor de onder haar bestuur ressorterende basisschool
Op Dreef
een groepsleerkracht wtf 0,8, maar in overleg is minder ook bespreekbaar,
met passie voor kinderen in de middenbouw
Het betreft een vervanging voor een periode van ongeveer 4 maanden in verband met een
verlof. Na deze periode kan in overleg gekeken worden of er mogelijkheden zijn deze
periode te verlengen binnen de school of Stichting Veldvest.
Ben jij die leerkracht met een groot aanpassingsvermogen die elk kind uniek vindt en zie jij
daar uitdaging in, dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou.
Basisschool Op Dreef is gevestigd in een modern gebouw, in een zogenaamde
Multifunctionele Accommodatie (MFA-Zuid) en is gelegen in het centrum van het dorp. De
leerlingen die onze school bezoeken zijn afkomstig uit Veldhoven-dorp, de Pegbroeken en
de rand van Zonderwijk. De school telt ca. 460 leerlingen. Onderwijs, dagopvang,
peuterwerk en buitenschoolse opvang zitten onder één dak en dragen samen de
verantwoordelijkheid voor een brede toerusting en vorming van de leerlingen.
Wij zoeken een enthousiaste collega die:
-

het als een uitdaging ziet om in een grote school samen te werken met
parallelgroepen;

-

zich verbonden voelt met de school en dit ook wil uitstralen;

-

verantwoordelijkheid neemt, in oplossingen kan denken en snel kan schakelen;

-

deel uit wil maken van een lerende organisatie;

-

nieuwsgierig is naar de ontwikkelingen in het perspectief van passend onderwijs;

-

in het bezit is van de volledige onderwijsbevoegdheid.

Wat wij bieden:
-

werkdagen flexibel (in overleg met directie);

-

een team dat elkaar versterkt en een sterke onderwijskwaliteit nastreeft voor ieder
kind;

-

een team dat niet alleen degelijk en grondig lees-, taal- en rekenonderwijs verzorgt,
maar bovenal onze leerlingen ondersteunt in de groei van hun persoonsvorming van
het eigen “in de wereld staan” en de eigen identiteit en talenten;

-

na de vervangingsperiode kan in overleg gekeken worden of er binnen de
organisatie mogelijkheden zijn de samenwerking te continueren.

Ben jij net zo gedreven ofwel “Op Dreef” als wij? Wij zijn benieuwd naar jou!
Herken jij je in bovenstaande?
Dan ben jij de juiste persoon voor basisschool Op Dreef.
Graag ontvangen we je sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 5 november 2021.
m.wensing@veldvest.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 8 november 2021.
Voor meer informatie over deze functie kun je op werkdagen contact opnemen met Marieke
Wensing, directeur via 040-2532834. Voor verdere informatie over basisschool Op Dreef,
verwijzen we je graag naar onze website: www.bsopdreef.nl

