
 
 
 
 

Kom jij lesgeven aan onze kleuters (groep 0/1)? – WTF 0,9 
 
Een sfeervolle school die volop in ontwikkeling is, is op zoek naar een enthousiaste collega! Kun je 
doelen op een creatieve manier integreren in je onderwijs en laten aansluiten op de belevingswereld 
van het jonge kind? Werk jij graag met coöperatieve werkvormen, ben je gedreven en heb je 
affiniteit met lesgeven aan jonge kinderen (4-5-6 jarigen)? Dan willen we met jou in gesprek! 
 
Basisschool Agnetendal is een inspirerende school met ongeveer 250 leerlingen verdeeld over 10 
groepen in het mooie Dommelen (Valkenswaard). Een bloeiende school waar we in een team elkaar 
ondersteunen en werken aan focuspunten als rekenonderwijs, communicatie en gepersonaliseerd 
leren. Naast de nieuwe groep zijn er ook twee groepen 1/2. Je werkt samen met de collega’s aan ons 
bloeiende onderwijs.  
 
Wij vinden het van belang dat je: 

 in het bezit bent van een diploma HBO Pabo 

 enthousiast en inspirerend lesgeeft 

 moderne lesvormen als coöperatieve structuren en inzet van ICT kan gebruiken 

 differentiatie in de lessen kan aanbrengen en uitgaat van onderwijsbehoeften van kinderen 

 zelfredzaamheid bij leerlingen stimuleert  

 goede communicatieve vaardigheden bezit 

 beschikt over empathisch vermogen en een analytische blik 

 een open en actieve leerhouding hebt 
 
Wij bieden jou: 

 jouw eigen groep 0/1 

 WTF 0,9 (verdeeld over 5 dagen) 

 start in januari (na de Kerstvakantie) 

 diverse ontwikkelings- en professionaliseringsmogelijkheden 
 

School van SKOzoK 
Agnetendal is een school van SKOzoK, een ambitieuze onderwijsstichting 
met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-
Leende, Valkenswaard en Waalre. 530 medewerkers verzorgen samen 
primair onderwijs voor circa 5.400 leerlingen. De scholen zijn verdeeld 
over 15 clusters. SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare 
Onderwijs Kwaliteit. 

 
Enthousiast? 
Zie jij jezelf al voor de klas staan in onze nieuwe kleutergroep? Dan nodigen wij je van harte uit jouw 
brief en CV naar de afdeling P&O te sturen via PenO@skozok.nl. Voor vragen over de functie kun je 
telefonisch contact opnemen met Sandra Hammingh (P&O-adviseur): 040-2531201. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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