
DE VACATURE
Functie Groepsleerkracht

Groep 1-2

Salarisschaal L10

Betrekkingsomvang 0,4 FTE op maandag 
en dinsdag

Werkdagen In overleg met directeur

Datum van ingang 8 november 2021 tot 
uiterlijk 1 augustus 2022

GROEPSLEERKRACHT
GROEP 1-2
BASISSCHOOL ‘T PALET
VLIJMEN

VERVANGINGSVACATURE

SOLLICITEREN
Stuur een korte motivatie met CV naar 
• yvette.van.beijnen@scalascholen.nl (Directeur) 

en 
Stuur CC naar:
• marianne.verwijmeren@scalascholen.nl 

(Beheerder Vervangingspool) 
 
Uiterste sollicitatiedatum is 1 november 2021.
De gesprekken vinden plaat in week44/45.

“ Ben jij een professionele, enthousiaste  leerkracht 
die wel houdt van een uitdaging? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!”

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie bezoek onze website  
www.paletvlijmen.nl of neem contact op met 
• Yvette van Beijnen, 

directeur basisschool ’t Palet in Vlijmen.
• Telefoon: 073-5130514

ONZE KERNWAARDEN
•  Sociaal: leerlingen en leerkrachten  eigenaar 

laten zijn van hun eigen ontwikkeling en 
 samenwerkend leren spelen een grote rol. 
Respect, veiligheid, saamhorigheid en ouder-
betrokkenheid zijn belangrijke pijlers.

•  Gericht op ontwikkeling: dit geldt zowel op het 
niveau van de kinderen, ouders en het team. 

•  Partnerschap: In nauwe samenwerking met de 
ouders en maatschappelijke instanties delen 
we de verantwoordelijkheid voor de onderwijs-
kundige en sociaal-emotionele ontwikkeling van 
de kinderen. 

•  Maatwerk: ons handelen stemmen we af op de 
individuele behoeftes van de kinderen, zodat 
ieder kind zich met het eigen talent optimaal 
ontwikkelt.

•  Verbinding: een duidelijke, transparante en 
respectvolle communicatie tussen kinderen, 
teamleden, management, ouders en instanties 
vormt de basis van ons handelen.

Iedere leerling is uniek. Op ‘t Palet sluiten we  zoveel 
mogelijk aan bij de behoefte van onze  leerlingen. 
We zijn ervan overtuigd dat leerlingen beter kunnen 
leren als ze regelmatig bewegen. Op ‘t Palet zie je 
veel beweging in het onderwijs. We gaan uit van de 
kracht van onze leerlingen en teamleden.

ONZE VISIE
Onze missie is goed onderwijs verzorgen in  
een uitdagende, goed gestructureerde en  veilige 
omgeving waarin de kinderen zich optimaal 
 ontwikkelen, zodat ze na de basisschool met 
 zelfvertrouwen kunnen functioneren in de zich 
snel ontwikkelende maatschappij.
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