
GOED OM TE WETEN
Werkplek
Breeschot 18, Teteringen

Startdatum
Zo snel mogelijk 

Uren
0,4 – 0,6 fte, 2 dagen groep 7 + 1 dag groep 4

Werkdagen
In overleg, met zwaartepunt begin van de week

Salaris
Conform CAO primair onderwijs

Jouw toekomstige collega 
Elles is nuts about haar werk 
op NBS Teteringen.  
Lees waarom!

HEB JIJ DE GUTS TO GO NUTS?

Leerkracht groep 7
+ eventueel groep 4

Even voorstellen: wij zijn NBS Teteringen!
Wij zijn een kleine Nutsschool in Teteringen met zo’n 220 leerlingen. Klein maar fijn als je het ons 
vraagt. Iedereen kent elkaar. Dat komt omdat we vaak werken in heterogene groepen en omdat 
we elke dag samen lunchen. Steeds in een andere samenstelling. Onze school staat bekend als 
open en groen. Dat zie je terug in het lichte transparante gebouw, waar de deuren van de lokalen 
altijd openstaan. En in de schoolmoestuin waar ook ouders nauw bij betrokken zijn. We vinden het 
belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en we respecteren verschillen. Of zoals wij zeggen: We zijn 
anders gelijk. Bekijk ook wat leerlingen zeggen over onze school.

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/elles/
https://www.youtube.com/watch?v=OnkXEsG4S5U


We beloven wat!
Ben jij nuts about lesgeven 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. Jouw nieuwe werkplek is een frisse opgeruimde 
school met nieuwe materialen. Je gaat samenwerken met een ambitieus en professioneel team 
dat hart heeft voor onderwijs. We hebben oog voor elkaar en doen niet aan eilandjes, we doen het 
samen! Ook beloven we ruimte voor jouw ontwikkeling en talent. 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. Je communiceert 
open met leerlingen, collega’s en ouders. Met je duo-partners van groep 4 en 7 werk je constructief 
en open samen. Heb je affiniteit met rekenonderwijs, dan heb je een streepje voor en ben je een 
geweldige aanvulling voor ons kernteam rekenen. Als je je ook in onderstaande punten herkent, 
dan pas je goed bij ons.   
•  Je kunt je vinden in de missie, visie en kernwaarden van ons Nutsonderwijs.
•  Je bent bekend met coöperatieve leerstrategieën of wilt je daar graag in verdiepen.
•  Met jouw eigenheid geef je kleur aan het onderwijs op onze school.
•  Je komt proactief met goede ideeën en denkt in oplossingen.
•  Je wilt blijven leren en reflecteren gaat je goed af.

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 John Smout, 
j.smout@nbsteteringen.nl. Doe dat uiterlijk 7 oktober. Als we 
denken dat we goed bij elkaar passen, dan nodigen we je zo snel 
mogelijk uit voor een gesprek. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!   

Meer informatie

•  Kijk op nutsscholenbreda.nl 
of op nbsteteringen.nl

•  Bel John Smout op  
(076) 542 82 94 of  
06 - 29 74 14 51.  
Of stuur een appje!

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