
Jouw toekomstige collega’s zijn 
stuk voor stuk nuts about hun 
werk bij Stichting Nutsscholen 
Breda. Lees waarom!

HEB JIJ DE GUTS TO GO NUTS?
Voor 3 scholen van onze stichting zoeken we

5 leerkrachten voor vervanging
Even voorstellen: wij zijn Stichting Nutsscholen Breda!
Stichting Nutsschool Breda bestaat uit 5 fijne scholen in Breda en Teteringen. We bereiden onze leerlingen voor op hun 
toekomst met meer dan alleen aandacht voor taal en rekenen. Wij gaan ervoor dat ze zich goed staande houden in onze 
maatschappij, dat ze weten waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden. We laten ze ervaren dat ze dingen op hun eigen 
manier mogen doen en dat het belangrijk is om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werken bij onze stichting is  
een feestje. We waarderen elkaar, gaan altijd uit van goede bedoelingen, denken in oplossingen en grijpen kansen.

Anette is  
nuts about 

het hele 
nutsteam
Bestuurder Nutsscholen Breda

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/onze-collegas/
https://nbsburgst.nl/
https://nbsdirkvanveen.nl/
https://nbsteteringen.nl/


Dit zijn onze vacatures

We beloven wat!
Kom je een tijdje bij ons werken? Dan hebben wij de guts om jou 4 hele fijne beloftes te doen: een open boek, een warm bad, 
een dream team en groen gras. Wat we daar precies mee bedoelen, lees je op onze website. 

We vragen ook wat!
Als groepsleerkracht heb je natuurlijk de juiste diploma’s op zak. Het spreekt voor zich dat je je goed kunt inleven in anderen 
en dat je gemakkelijk communiceert met leerlingen, collega’s en ouders. Daarnaast herken je je in onze waardes en ben je 
uiteraard nuts about lesgeven.

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! We kijken ernaar uit je te ontmoeten!  

NBS Burgst, locatie Kroeten
Moeraszegge 73 in Breda
• Groep: 8
• Periode: 16 maart – zomervakantie
• Werkdagen: ma, di, woe, do (wtf 0,8)
• Salarisschaal: LB

NBS Dirk van Veen
Laan van Mecklenburg 30 in Breda
• Groep: 1/2
• Periode: april – oktober
• Werkdagen: do, vr (wtf 0,4)
• Salarisschaal: LB

NBS Dirk van Veen
Laan van Mecklenburg 30 in Breda
• Groep: midden- of bovenbouw
• Periode: 1 februari – zomervakantie
• Werkdagen: liefst do, vr (wtf 0,4)
• Salarisschaal: LB

NBS Burgst, locatie Groene Hil
Groene Hil 20 in Breda
• Groep: 7
• Periode: 11 februari – begin juni
• Werkdagen: ma, di, woe, do (wtf 0,8)
• Salarisschaal: LB

NBS Teteringen
Breeschot 18 in Teteringen
• Groep: 3
• Periode: april – december, daarna mogelijk een vast dienstverband
• Werkdagen: tweede helft van de werkweek (wtf 0,4 – 0,6)
• Salarisschaal: LB

Mail je cv en motivatie naar John Smout, j.smout@nbsteteringen.nl. 

Mail je cv en motivatie voor 23 december naar Roos Hilkes, r.hilkes@nbsburgst.nl. De gesprekken zijn begin januari. 

Mail je cv en motivatie voor 12 december naar Babette Rademakers, b.rademakers@nbsdirkvanveen.nl. 
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