
Wie zijn wij?
VPCO Eerbeek is een kleinschalige vereniging. Er vallen twee Christelijke scholen onder en een eigen

kinderopvangorganisatie. Onze kinderen leren cognitieve, sociaal-emotionele, culturele en 21-eeuwse

vaardigheden. Dit kunnen wij niet alleen, maar doen wij samen met ouders! 

Cbs de Enk is een kleine school van ongeveer 85 leerlingen met veel persoonlijke aandacht voor de

leerlingen. Op onze school hechten we aan een uitdagende, veilige en rustige leeromgeving met orde

en regelmaat.

Wie zoeken wij?
Je hebt een hart voor het jonge kind en kan in samenwerking met je collega's het beste uit de kinderen

halen. Je geeft les vanuit heldere doelen, kunt verwachtingen duidelijk maken en houdt zicht op de

ontwikkeling van de leerlingen. Je geeft het kind hierbij vertrouwen en mogelijkheden om zijn/haar

talenten te ontwikkelen in een veilig klimaat. Daarnaast kun je goed schakelen tussen je

werkzaamheden en je kunt meebewegen met de behoeftes van de school. Hierbij zoeken we iemand

die denkt in kansen en mogelijkheden, zeker ook m.b.t. de samenwerking met onze peuteropvang.

Vanzelfsprekend beschik je over een Pabo-diploma of certificaat van een opleiding waarmee je

bevoegdheid wordt aangetoond. 
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Een regulier dienstverband voor één jaar met 

 zicht op een vaste aanstelling voor onbepaalde

tijd bij goed functioneren. 

Een parttime dienstverband; 0.4 WTF, lesgevende

taken op woensdag en donderdag.

Het grootste gedeelte van de dag een OA in de

klas.

Inschaling voor deze functie in L10, afhankelijk

van je werkervaring conform de CAO Primair

Onderwijs. 

Wat bieden wij?

Enthousiast geworden? 
Stuur dan voor maandag 11 oktober je motivatiebrief met CV in 1 bestand naar: 

bkaan@enkeerbeek.nl.  (Bob Kaan, adjunct-directeur)

Kijk voor meer info op onze website: www.enkeerbeek.nl


