RBOB De Kempen
Onder Stichting De Kempen, organisatie voor
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
(kortweg RBOB De Kempen) ressorteren 14
openbare en algemeen toegankelijke
basisscholen, in 11 gemeenten in de Kempen
en Limburg, met samen ruim 3100 leerlingen
en 265 medewerkers.
Drie clusterdirecteuren zijn verantwoordelijk
voor de directievoering over de scholen,
verdeeld over clusters West, Midden en Oost.
Elke school heeft een locatiedirecteur.
De organisatie van RBOB De Kempen is zodanig
ingericht dat deze in staat is flexibel in te
spelen op veranderingen van de omgeving.
Betrokkenheid van alle geledingen, ieder in
zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, is
daarvoor onontbeerlijk.
Er wordt gezorgd voor inhoudelijke en
organisatorische afstemming en voldoende
deskundigheid, opdat de gestelde doelen
verwezenlijkt kunnen worden.
RBOB De Kempen |Provincialeweg 74 |
5503 HJ | Veldhoven

Wij ontmoeten graag leerkrachten die…
•
het kind steeds als uitgangspunt zien in de manier waarop ze werken
en in de wijze waarop ze samenwerken met de ouders en de
schoolomgeving
•
met enthousiasme een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het
passend onderwijs en de schoolorganisatie
•
communicatief vaardig zijn naar kinderen, ouders en collega’s
•
breed en flexibel inzetbaar zijn in de scholen
•
samen met collega’s pro-actief handelen en de ontwikkelingen op
het vakgebied bijhouden
•
het liefst in bezit zijn van de gymbevoegdheid
•
de afwezigheid van leraren op alle scholen binnen cluster Oost
opvangen
Wij zorgen ervoor dat…
•
de scholen gevarieerde contexten vormen voor aantrekkelijk werk
•
je met hedendaagse technologieën en methodes werkt
•
we luisteren naar wat jij nodig hebt om aan de verwachtingen van
het leren en lesgeven te kunnen voldoen
•
je in eerste instantie een tijdelijke aanstelling tot 1-8-2019 ontvangt
waarbij de mogelijkheid door te groeien met uitzicht op een vaste
benoeming
•
je een contract (CAO PO: OP, schaal L10) in een parttime of fulltime
aanstelling ontvangt (wtf in overleg)
Herken jij je in het bovenstaande?
Graag ontvangen we je curriculum vitae met motivatiebrief vóór maandag 3
december as op ingridnelissen@rbobdekempen.nl.
De gesprekken vinden plaats op maandag 10 december 2018 (middag/avond).
Cluster Oost:
Obs ’t Lange, Gastel
Obs De Trumakkers, Heeze

> Groots in kleinschaligheid
> Een school waar je elkaar ontmoet, waar gewerkt
wordt met hoofd, hart en handen
Obs Cranendonck, Maarheeze > Elke leerling telt
Obs De Triolier, Budel
> Boeiend Onderwijs
Obs De Klimop, Nederweert
> Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

