
GOED OM TE WETEN
Werkplek
Locatie Kroeten, Moeraszegge 73 in Breda

Startdatum
Fijn als je snel kunt beginnen

Uren
0,6 - 1 fte, afhankelijk of we 1 of 2 kandidaten 
aannemen voor de functie 

Werkdagen
In overleg

Salaris
Schaal L10

Met pijn in haar hart gaat Muriel ons 
door een verhuizing verlaten. Ze is 
nuts about haar werk bij Burgst en 
hoopt dat jij het net zo naar je zin 
gaat hebben. Lees haar verhaal

HEB JIJ DE GUTS TO GO NUTS?

Leerkracht groep 4
Even voorstellen: wij zijn Burgst!
Natuurlijk wil je weten waar je komt te werken. Wij zijn een Nutsschool in Breda met in totaal 
zo’n 460 leerlingen, verdeeld over 2 scholen. Locatie Groene Hil en Kroeten liggen allebei in de 
wijk Haagse Beemden. Onze leerlingen staan centraal en we besteden veel aandacht aan sociaal- 
emotionele vaardigheden. We hebben een groot en gezellig team van medewerkers en als je vraagt 
wat ze zo fijn vinden aan Burgst, dan noemen ze de warme, veilige sfeer. Collega’s helpen elkaar en 
gunnen elkaar het beste. Bij Burgst praten we niet óver elkaar, maar mét elkaar en kloppen we net 
zo makkelijk aan bij een directe collega als bij het managementteam. En last but not least: je krijgt 
bij ons volop kansen om jezelf te ontwikkelen. Een goed onderbouwd idee is altijd welkom.  
We houden van praktische oplossingen. Denken én doen!

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/muriel/
https://nbsburgst.nl/


We beloven wat!
Ben jij nuts about lesgeven in groep 4 en ga je voor de functie bij ons op school? Dan hebben wij de 
guts om jou een aantal dingen te beloven. Allereerst natuurlijk de 4 beloftes van Nutsscholen Breda: 
een open boek, een warm bad, een dream team en groen gras. En verder beloven we dat je bij Burgst 
op locatie Kroeten gaat samenwerken met een jong en dynamisch team dat houdt van gezelligheid 
en tegelijkertijd serieus werk maakt van de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat we niet zomaar iets 
beloven, lees je in de verhalen van je toekomstige collega’s. 

We vragen ook wat!
Als groepsleerkracht heb je natuurlijk de juiste diploma’s op zak. Je hebt ervaring met en belangstelling 
voor de onderbouw. Het spreekt voor zich dat je je goed kunt inleven in anderen en dat je gemakkelijk 
communiceert met leerlingen, collega’s en ouders. Je past nóg beter als je ook het volgende in huis hebt:
• Je zorgt op basis van leerlinggegevens en -observaties voor uitdagend en doelgericht onderwijs en 

weet de prestaties van leerlingen daarmee te verhogen.
• Je past coöperatieve leerstrategieën (CLS) toe. 
• Je vindt het leuk om kanjertrainer te worden. 
• Je hebt je gymbevoegdheid of bent bereid die te halen.
• Je kunt goed overweg met ICT in het onderwijs.
• Je wil jezelf, je leerlingen en het onderwijs graag ontwikkelen. 
• Je begrijpt hoe het is om in een groot team te werken en voelt je daar goed bij. 

Heb jij de Guts to go Nuts?
 Heb jij de guts om onze leerlingen hun talenten te laten 
ontwikkelen? Een stevige kennisbasis te geven? En ze te leren 
samenwerken op basis van gelijkheid en respect? Go nuts en 
solliciteer! Mail je motivatie en cv naar onze directeur Joost 
Matthee: directie@nbsburgst.nl. Doe dat vóór 29 november. Als we 
denken dat we goed bij elkaar passen, dan nodigen we je uit voor 
een gesprek in week 49. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!  

 

Meer informatie

• Kijk op 
the-guts-to-go-nuts.nl of op 
nbsburgst.nl

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/onze-collegas/
mailto:directie%40nbsburgst.nl?subject=Vacature%20groep%204
https://nutsscholenbreda.nl/onze-collegas/
https://nbsburgst.nl/

