
 
 

              

        

   

 
Stichting SOM is voor OBS De Regenboog te Dinteloord op zoek naar een 

Leerkracht bovenbouw (wtf 0,8000-1,0000) 
Ingangsdatum z.s.m. 

 
 

OBS De Regenboog vormt samen met KIBEO "kindcentrum Kleurrijk".  
Samen werken we aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. 

 
OBS de Regenboog is een school met ongeveer 70 leerlingen. De kracht van onze school is de 

kleinschaligheid, alle kinderen kennen elkaar en dit zorgt o.a. voor een veilig pedagogisch klimaat.  
We hebben een professioneel en betrokken team en wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons team 

kan aanvullen! 
 
Wat zoeken wij?  
Een leerkracht:   

• Met een open en betrokken houding;  
• Die de kracht van samenwerken ziet en open staat voor ontwikkeling van de school, de 

organisatie en de eigen professionaliteit;  
• Met inzicht in dat wat kinderen nodig hebben en iemand die kan omgaan met de verschillende 

tussen kinderen en vervolgens daarop kan anticiperen;  
• Met een afgeronde pabo-opleiding en bij voorkeur al met werkervaring, maar ook als starter 

nodigen wij je uit om te solliciteren;  
• Die werkt op een positieve en constructieve manier samen met je collega’s, ouders, leerlingen en 

partners van de school en weet daarbij mensen met elkaar te verbinden. 
 

Wij bieden: 
• Een mogelijkheid om te werken op een school waar er naast onderwijs ook aandacht is voor een 

goede persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen; 
• Een plek in een hecht, gezellig team met enthousiaste collega’s; 
• Een boven bestuurlijke benoeming bij Stichting SOM; 
• Een functie leraar L10 met een aanstelling voor 0,8-1 FTE, ook parttimers zijn uitgenodigd om te 

solliciteren. 
• Salariëring 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 de heer Mark Suijkerbuijk, directeur OBS De Regenboog, 0167-523326. 
 

Wil je nog meer weten over onze school, onze visie en praktische informatie? 
 
 

Kijk dan op onze website www.obsderegenboogdinteloord.nl en www.stichtingsom.nl  
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