
GOED OM TE WETEN
Werkplek
Haagse Beemden, Breda

Startdatum
15 januari 2023 

Uren
0,8 fte 

Werkdagen
Dinsdag t/m vrijdag

Salaris
Schaal L10

Jouw toekomstige collega Agnes 
is nuts about haar werk op NBS 
De Hoogakker. Lees waarom!

• Groep 7 - 0,8 fte

De vervanging gaat over een zwangerschapsverlof eind mei 2023. De kans dat je na die tijd bij ons 
kunt blijven werken, is zeker aanwezig. Is het niet op De Hoogakker, dan wel op een van de andere 
fijne scholen van Stichting Nutsscholen Breda.  

HEB JIJ DE GUTS TO GO NUTS?

Leerkracht
Groep 7

Maak jij ons fijne team compleet?

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/agnes/
https://nutsscholenbreda.nl/
https://nbsdehoogakker.nl/


Even voorstellen: wij zijn NBS De Hoogakker!
Wij zijn een Nutsschool in Breda. We hebben zo’n 500 leerlingen, verdeeld over 2 locaties in de Haagse 
Beemden. Ons uitgangspunt is Gewoon Goed Onderwijs. Dat betekent dat we oog hebben voor alle leerlingen, 
ook voor wie iets meer nodig heeft. Dat doen we altijd vanuit een positieve benadering. En met een breed 
onderwijsaanbod. Zo hebben we aandacht voor intellectuele én sociale ontwikkeling, voor creativiteit en sport. 
Op De Hoogakker kom je terecht in een warm bad. We hebben een hecht team dat voor elkaar klaarstaat 
en successen samen viert. En we geloven in talent. Van onze leerlingen, maar ook van jou. Jouw unitleider 
ondersteunt je bij je ontwikkeling en je krijgt alle kans om te doen waar jij goed in bent. 

We beloven wat!
Ben jij nuts about lesgeven op onze fijne 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. Daarnaast ga je samenwerken met een ambitieus en professioneel team dat hart heeft voor goed 
onderwijs en daarover steeds het professionele gesprek voert met elkaar. Het onderwijs is van ons samen. Ook 
beloven we dat we je met open armen ontvangen. We kijken uit naar jouw goede ideeën en geloven in jouw 
talenten. Dat we niet zomaar iets beloven, lees je in de verhalen van je toekomstige collega’s.  

We vragen ook wat!
Als onze nieuwe groepsleerkracht heb je natuurlijk de juiste diploma’s op zak. Fijn als je al eerder hebt 
lesgegeven aan groep 7. Voor jou is het niet meer dan normaal dat je elk kind de aandacht geeft die het 
verdient en het talent naar boven haalt dat erin zit. Als je je daarnaast ook in onderstaande punten herkent, 
dan pas je goed bij ons:   
• Je hebt oog voor wat leerlingen nodig hebben, zeker als dat net een beetje meer is.
• Je bent positief en denkt in oplossingen. Fijn als je bekend bent met Positive Behaviour Support (PBS).
• Je voert graag het gesprek over onderwijs en leerlingenzorg met je vakgenoten.
• Je bent handig met ICT.

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 adjunct-directeur Sandra Smits, s.smits@nbsdehoogakker.nl. 
Doe dat uiterlijk maandag 17 oktober. Als we denken dat we goed bij 
elkaar passen, dan nodigen we je in die week of na de herfstvakantie uit 
voor een gesprek. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!  

Meer informatie 

•  Kijk op nutsscholenbreda.nl
of op nbsdehoogakker.nl

• Bel Sandra Smits op
076 - 541 14 69

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/onze-collegas/
mailto:s.smits%40nbsdehoogakker.nl?subject=
https://nutsscholenbreda.nl/
http://nbsdehoogakker.nl

