
 

Wij zijn op zoek naar: 

• een leerkracht voor basisschool de Torelaar in Reusel (wtf 0,5) 

• administratieve krachten voor den Opstap in Lage Mierde (wtf 0,1), de 

Clemensschool (wtf 0,1) en de Groote Aard (wtf 0,3) 

• een combinatiefunctionaris sport en bewegen (wtf 0,4) 
 

Voor meer informatie over deze vacatures en de sollicitatieprocedure zie hieronder of de website 

van KempenKind: www.kempenkind.nl>vacatures. 

 

 

 

 



 

 

Wij zijn voor basisschool de Torelaar op zoek naar 

een leerkracht met passie & expertise voor het jonge kind 

(wtf 0,5) 

Deze nieuwe collega zal voor de rest van dit schooljaar ingezet worden in een kleutergroep.  

Werkzaamheden: 

• Je verzorgt het onderwijs aan onze kleuters 

• Je draagt zorg voor een pedagogisch en didactisch sterke leeromgeving 

• Je bent betrokken bij de onderwijsontwikkeling en verbetering hiervan 

• Je neemt actief deel aan activiteiten om je eigen professionalisering op peil te houden en uit 

te breiden. 

 

Functie-eisen:  

• Je bent bevoegd als leraar voor het basisonderwijs  

• Je hebt een passie en expertise voor het jonge kind 

• Je bent ontwikkelingsgericht en vindt het prettig om samen te werken met een enthousiast 

team 

• Je bent communicatief sterk naar zowel ouders als leerlingen en zorgt voor een goede 

afstemming en samenwerking. 

 

Benoeming:  

Het betreft een benoeming in schaal L10 conform CAO-PO. Bij wederzijdse tevredenheid bestaat 

eventueel de mogelijkheid om in de toekomst meer uren te gaan werken en hebben we de intentie 

om een vast contract aan te bieden. 

 

Meer weten of reageren:  

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Baukje de Wit, directeur van de 

Torelaar; telefoon 06-53475297 of per mail. Solliciteren op deze vacature kan tot vrijdag 27 

november 2020 door een mail met motivatie en CV te sturen aan: Baukje de Wit 

bdwit@kempenkind.nl 

 

 

In de visie van basisschool de Torelaar in Reusel wordt er van uitgegaan dat elk kind op zijn eigen manier 

gelukkig mag zijn, om zich op deze manier optimaal te kunnen ontwikkelen en met een open vizier de wereld 

tegemoet gaan. Ontdekken, ontwikkelen en experimenteren zijn kenmerken waaraan gewerkt wordt door 

veiligheid te bieden, zelfvertrouwen te vergroten, het ontwikkelen van zelfreflectie en ontplooien van talenten. Er 

wordt gewerkt met IPC. Voor meer informatie over deze school, het team en de visie: www.detorelaar.nl. Een 

school volop in groei en ontwikkeling: wil jij hieraan bij komen dragen?  



 

Wij zijn op zoek naar 

een combinatiefunctionaris sport & bewegen 

(voor twee dagen per week, nl dinsdag en vrijdag.) 

Dit betreft een projectbenoeming -deels ter vervanging- voor de rest van dit schooljaar ter 

versterking van het beweegteam.  

Werkzaamheden: 
• verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs op de basisscholen.  

• opstellen van een vakwerkplan bewegingsonderwijs op de basisscholen.  

• volgen en in kaart brengen van de ontwikkelingen van leerlingen binnen het vak bewegingsonderwijs.  

• verzorgen van de rapportbeoordelingen bewegingsonderwijs.  

• (mede) organiseren van diverse sportactiviteiten buiten de lessen lichamelijke opvoeding, zoals een 

jaarlijkse sportdag.  

• vervullen van de functie als bruggenbouwer tussen school en de sportverenigingen en overige -

aanbieders, o.a. door het verzorgen van clinics/gastlessen en het promoten van sportevenementen.  

• verzorgen van Click Sport, een buitenschools sportaanbod, i.s.m. de overige combinatiefunctionarissen 

sport en sportverenigingen.  

• promoten van Click Sport bij de basisschooljeugd van de Kempengemeenten.  

• vervullen van een actieve rol binnen teambijeenkomsten en vergaderingen met de overige 

combinatiefunctionarissen sport.  

• begeleiden/opleiden van sport gerelateerde studenten.  

 

Functie-eisen:  
• Minimaal in het bezit van een diploma ROC sport en bewegen niveau 4 (BOS)  

• Kunnen werken met niveau differentiatie binnen het vak bewegingsonderwijs.  

• Bewegingsonderwijs kunnen geven aan de groepen 1 t/m 8.  

• Om kunnen gaan met verschillende werkplekken (basisscholen) binnen een of meerdere gemeente(n).  

• Het is een pre als je ervaring hebt in het aanbieden van naschoolse sportactiviteiten.  

• Kunnen werken in teamverband.  

 

Benoeming:  

Het betreft een projectbenoeming. Salariëring schaal 7 volgens CAO-PO. 

 

Meer weten of reageren:  

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Freek Bijnen, coördinator 

beweegteam telefoon 06-46035674 of per mail. Solliciteren op deze vacature kan tot vrijdag 27 

november 2020 door een mail met motivatie en CV te sturen aan: Freek Bijnen, 

fbijnen@kempenkind. 

Een combinatiefunctionaris sport & bewegen bij onderwijsstichting KempenKind maakt deel uit van het 

enthousiaste beweegteam wat sport- en beweegactiviteiten organiseert dmv schoolse én naschoolse activiteiten 

aan de leerlingen van de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-de Mierden. Kinderen ervaren hoe leuk sporten en 

bewegen kan zijn, en zij worden hierbij door op een professionele manier begeleid en gestimuleerd. 

 



 

 

Wij zijn voor z.s.m. op zoek naar één of meer 

administratieve krachten 

(wtf 0,1/wtf 0,1/ wtf 0,3 of een combinatie.) 

Indien dit een passende taakuitbreiding is voor één van onze huidige administratieve krachten dan word je 

uiteraard van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken. Voor de Groote Aard zoeken we iemand voor drie 

ochtenden, voor den Opstap en de Clemensschool ieder 1 dagdeel. 

 

Werkzaamheden: 

• Je verricht administratieve, secretariële en receptiewerkzaamheden op de school, verricht 

financiële werkzaamheden, zorgt voor archiefbeheer en verricht voorkomende 

organisatorische werkzaamheden. 

 

Functie-eisen:  

• Je hebt aantoonbare opleiding, kennis of ervaring in administratieve werkzaamheden 

• Je bent representatief en werkt graag zelfstandig 

• Je vindt het prettig om in de dynamische omgeving van een school te werken 

• Je bent sociaal vaardig in het onderhouden van contacten met leerlingen, ouders, collega’s en 

contacten met derden 

• Je werkt pro-actief en nauwkeurig 

• Gepast en discreet omgaan met vertrouwelijke informatie is voor jou een 

vanzelfsprekendheid. 

 

Benoeming:  

Het betreft een benoeming met salariëring schaal 4 volgens CAO-PO, en bij wederzijdse 

tevredenheid hebben we de intentie om dit contract te continueren in een contract voor onbepaalde 

tijd.  

 

Meer weten of reageren:  

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Femke de Graef, directeur van 

den Opstap en de Clemensschool telefoon 06-53475276 of per mail; of met Annemieke Verberne, 

directeur van de Groote Aard in Eersel telefoon 06-10992003 of per mail. 

Solliciteren op deze vacature kan tot vrijdag 27 november 2020 door een mail met motivatie en CV 

te sturen aan: Fdgraef@kempenkind.nl (voor den Opstap en de Clemensschool) en/of 

averberne@kempenkind.nl (voor de Groote Aard.  Indien je voor meerdere scholen je belangstelling 

kenbaar wil maken dan kun je de mail aan beide directeuren sturen en dit vermelden. 

Vanwege interne doorstroom zijn we op zoek naar administratieve versterking voor drie van onze scholen, waarbij 

het mogelijk is om deze uren te combineren. Op basisschool den Opstap in Lage Mierde en voor de 

Clemensschool in Hulsel is vacatureruimte voor 4 uur per school. Op de Groote Aard in Eersel, school voor so/vso 

zoeken we een administratieve kracht voor drie ochtenden, 12 uur per week.  

 


