
        
   

 
 

Kinderen van RKB De Roelevaer zijn op zoek naar 
  

Een enthousiaste, ondernemende  leerkracht 

 
Functieomschrijving 
Voor RKB De Roelevaer, één van de vijf scholen van de SSBA, zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
leerkracht voor de bovenbouw. Het betreft een fulltime vacature per 1 december 2022. Ook al kan/wil 
je niet fulltime werken, nodigen we je toch uit te reageren.  
 
Onze leerkrachten van de bovenbouw werken veelvuldig en nauw samen. Wij werken volgens het 
concept ‘Ondernemend & Uitdagend’.  Dit houdt in dat leerkrachten een uitdagende leeromgeving 
creëren, waardoor kinderen ondernemend kunnen zijn en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dragen 
voor hun eigen ontwikkeling. Een van de slogans is: ‘Ga met de klas de wereld in en neem de wereld 
mee in de klas’.  Wij werken thematisch. Methoden zijn hierbij dus een hulpmiddel en geen leidraad. Ter 
ondersteuning van de lessen beschikken we over moderne digitale middelen. We zijn op zoek naar een 
leerkracht, die het als een uitdaging ziet om kinderen te helpen alles uit zichzelf te halen. Ook zijn wij, 
samen met andere scholen en de Kinderopvang, onderweg naar de realisering van een Kindcentrum  

 
Functie-eisen: 

• Je bent in het bezit van het PABO-diploma 
• Je kunt verbinding met anderen maken, kan een veilig klimaat voor kinderen realiseren en je 

bent pedagogisch goed onderlegd 
• Je bent daadkrachtig, consequent en staat stevig in je schoenen 
• Je kunt structuur bieden en werkt vanuit goed klassenmanagement 
• Je werkt vanuit een afgesproken didactische aanpak sturend en motiverend 
• Je bent collegiaal en hebt een flexibele, onderzoekende en ondernemende werkhouding  
• Je kunt constructief samenwerken met collega’s, ouders en anderen 

 
Wat bieden wij: 

• een ondernemend en betrokken team 
• een prettige werkomgeving 
• een professionele organisatie 
• een vaste aanstelling 
• een inspirerende en uitdagende toekomst 

 
Lees meer over onze school op www.roelevaer.nl  

 
Ligt jouw ambitie ook bij het verder helpen van kinderen in hun ontwikkeling en het 
realiseren van inspirerend en uitdagend onderwijs in een Kindcentrum?  
Neem dan contact opnemen met Alex Rietbroek, directeur van RKBS de Roelevaer. Tel: 071-3313632 
alexrietbroek@ssba.net   
Stuur je motivatie en CV voor 28 oktober 2022 naar nancyvandermeer@ssba.net 

 


