
We zijn per 1 september a.s. op zoek naar een energieke en betrokken

Vakdocent Engels
voor OBS De Boomgaard in Mijnsheerenland

De Boomgaard is een openbare basisschool in Mijnsheerenland. De school heeft circa 225 leerlingen, 
verdeeld over 10 groepen. Het motto van de school is : Kom OOGST-en op De Boomgaard, wat een mooie 
verwijzing is naar onze kernwaarden Open, Ontwikkelingsgericht, Gezellig, Samen & Toegewijd.

De Boomgaard is de eerste Leader-In-Me-School. Centraal staan de 7 gewoonten, ontleed aan het 
gedachtegoed van Stephan Covey. Aan de hand van deze 7 gewoonte van ’The Leader In Me’ leren kinderen 
zichzelf te ontwikkelen en/of relaties met anderen te versterken.

Als school zijn we erg trots op onze Earlybird status. Als gecertificeerde school geven we twee keer per week 
in alle groepen een half uur Engels. Dit gebeurt op een hoogwaardig niveau, waardoor wij kinderen zo goed 
mogelijk voorbereiden op de overstap naar het middelbaar onderwijs.

Er wordt gewerkt met de methode Big-English in groep 4 t/m 8 en in groep 1/2 en 3 wordt er momenteel 
zonder methode gewerkt. Het streven is om volgend schooljaar met een methode te gaan starten.

Wij vragen
• Iemand die graag Engelse lessen verzorgt aan kinderen
• Iemand met een lesbevoegdheid
• Affiniteit met zowel het jonge als het oude kind.
• Iemand die de Engelse taal beheerst op goed niveau. 
• Iemand die graag samenwerkt met collega’s.
• Iemand die flexibel is

Wij bieden:
• Een uitdagende baan op een aantrekkelijke school met een betrokken en hecht team.
• Een aanstelling met een omgang van 0,2 – 0,35 
• Salaris conform cao
• Goede scholingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen.

Meer informatie:
Ben jij die enthousiaste leerkracht die graag wil werken op een moderne, toekomstgerichte school, wil je 
graag meehelpen om het Engels onderwijs naar een nog hoger niveau te tillen en wil je deel uitmaken van 
een betrokken team die er dagelijks voor zorgt dat alle kinderen zo goed mogelijk begeleid worden in hun 
ontwikkeling?

Stuur dan je motivatie en CV vóór 10 juni naar onze specialist Engels S.vanhelden@obsdeboomgaard.nl


