
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jij zoekt een uitdagende baan in het basisonderwijs? Die hebben wij! 

 

Stichting VELDVEST zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 voor  

Bs. De Rank 

 

Een fulltime leerkracht m/v (WTF 1,0000)  

met een protestants-christelijke achtergrond 

 

Basisschool De Rank is de enige school van de Stichting met een protestants-christelijke 

identiteit, gelegen in Veldhoven, waar onderwijs wordt verzorgd aan ruim 225 leerlingen.   

Het team kenmerkt zich door een professionele cultuur, waarbij gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en samenwerking centraal staan. 

 

De collega die zij zoeken, 

- heeft passie voor het werken in het onderwijs; 

- kan kinderen inspireren en enthousiasmeren; 

- ziet het als een uitdaging om in een groot team een onderscheiden bijdrage te 

leveren aan het geheel van de organisatie; 

- heeft een positieve kijk op (kansen van) kinderen en vindt hoge verwachtingen 

daarbij belangrijk; 

- kan een betekenisvolle invulling geven aan eigentijds kwalitatief sterk onderwijs; 

- is in het bezit van de volledige onderwijsbevoegdheid. 

 

Voor nadere informatie over basisschool De Rank, zie onze website: www.bsderank.nl 

Uw sollicitatie, voorzien van CV, kunt u voor vrijdag, 10 mei 2019  mailen naar: 

stafbureau@veldvest.nl.  

Sollicitatiegesprekken worden gevoerd in week 20 (13 tot en met 17 mei 2019). 

 

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. 

 


