
 

Vakleerkracht Engels Basisonderwijs (8-10 uur)  

Voor OBS De Springplank in  Fijnaart zoeken wij vanaf  

1 augustus 2021 een Vakleerkracht Engels voor 8-10 uur per week.  

  

Ons verhaal:  

Stichting OBO West-Brabant vormt het bestuur van alle zestien openbare basisscholen en kindcentra in de 

gemeenten Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Rucphen.  

De grondhouding van ons personeel is: ‘Ik draag bij aan het geheel, maak mijn eigen keuzes en ben 

nieuwsgierig’.  

  

OBS De Springplank is een openbare school in Fijnaart. De school heeft ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 

7 groepen. Het Motto van de school is:  

Samen in beweging, In een rijke, vertrouwde leeromgeving, Voor de optimale ontwikkeling van ieder kind.   

  

Wat mag je van De Springplank en Stichting OBO verwachten?  

Als nieuwe collega geef je Engelse lessen aan de groepen 1 t/m 8 als native speaker. De school heeft het 

excellentieprofiel behaald op Engels en we zijn zeer gemotiveerd om dit te blijven nastreven.   

Engels wordt  breed gedragen door het team, de ouders en de leerlingen. De vakleerkracht geeft leerlingen 

extra motivatie om Engels te luisteren, te begrijpen en te durven spreken, lezen en schrijven. Zo stromen onze 

leerlingen met een dosis zelfvertrouwen en voorsprong door naar het VO. Het werk bestaat vooral uit het 

geven van inspirerende lessen om leerlingen te enthousiasmeren voor de Engelse taal.  

  

 Je komt terecht in een hecht team met enthousiaste professionals die er alles aan doen om met elkaar goed 

kwalitatief onderwijs neer te zetten. Naast een ontzettend leuk team en uitdagende baan bieden wij jou:   

  

• Een inschaling Conform CAO PO  

• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 1 augustus 2022 met uitzicht op een vast dienstverband.   

  

Wat verwachten wij van jou ?  

Als Vakleerkracht Engels op de Springplank heb je een proactieve en enthousiaste houding. Je hebt een 

onderwijsbevoegdheid, bent een native speaker of heb je zelf tweetalig (Engels – Nederlands) onderwijs genoten 

(of een minor Engels gevolgd) of ben je bereid om hiervoor een opleiding te volgen? Dan zijn wij op zoek naar 

jou!  

  

Nadere informatie en solliciteren:  

Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je bellen met Judith Aardema,  

(directeur  via 0168 463557). Je brief en CV ontvangen wij graag via de e-mail. Richt je sollicitatie aan Linda Bosch, HR-

adviseur, via sollicitatie@obo-wbr.nl. Graag voor vrijdag 2 juli 2021. Na de sluitingsdatum zal de selectiecommissie een 

eerste briefselectie maken. Daarna vinden de selectiegesprekken plaats. Datum, tijd en locatie nader te bepalen.  

  

  
  

  

    


