
 
 

 

Stichting SOM is voor OBS De Eendracht te Hansweert op zoek naar een  

Leerkracht wtf 0,6000 voorkeur onderbouw 
Ingangsdatum 1 augustus 2022 (tijdelijk met zicht op vast) 

OBS De Eendracht is, als onderdeel van de brede school, gevestigd in de ‘Kolk’.  Zo'n 60 kinderen in de 
leeftijd van 4 t/m ongeveer 12 jaar bezoeken dagelijks onze school. De kinderen worden begeleid door 
een ervaren, enthousiast team dat gericht is op het realiseren van een goed pedagogisch- en 
onderwijskundige klimaat voor alle kinderen. 
Dit doen we door zoveel mogelijk aan te sluiten bij dat wat een kind nodig heeft in een voorspelbare 
omgeving; immers ieder kind is anders en ieder kind heeft behoefte aan een veilige (leer)omgeving met 
voldoende ontplooiingsruimte. 
We hechten veel waarde aan samenwerken, niet alleen kinderen onderling, maar ook de samenwerking 
met ouders is voor ons belangrijk. Ieder vanuit zijn eigen expertise en altijd gericht op mogelijkheden. 
Samen willen we het beste voor ieder kind, elke ouder en medewerker van obs de Eendracht. 
 

Voor deze vacature is Stichting SOM intern en extern op zoek. Interne sollicitanten genieten voorrang 
boven externe sollicitanten. Er is voor deze functie een functiebeschrijving L10 beschikbaar. 
 
Je beschikt over: 
• theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en 

vaardigheden (hbo werk- en denkniveau); 
• kennis van de leerstof; 
• invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; 
• vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; 
• communicatieve vaardigheden. 
 
Wij bieden: 
• Fijne werksfeer 
• Gemotiveerd team 
• Enthousiaste en betrokken ouders 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO PO 
 
 
Heb je interesse in deze functie stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar secretariaat@stichtingsom.nl 
t.a.v. de voorzitter College van Bestuur, mevrouw Marjan Bastiaansen-Ars. Voor vragen kun je contact 
opnemen met mevrouw Jolanda Wedage, directeur OBS De Eendracht, 0113-320090. De 
sluitingsdatum is vrijdag 10 juni 2022. 
 

Meer informatie is te vinden op www.stichtingsom.nl en www.eendracht-hansweert.nl  
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