
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VELDVEST zoekt zo spoedig mogelijk voor de onder haar bestuur ressorterende  

basisschool St. Jan Baptist 

 
 

een leerkracht groep 1-2 voor wtf 0,8-1,0 

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste 

benoeming. 

 
St. Jan Baptist is de basisschool in het voormalig kerkdorp Oerle, gemeente Veldhoven, 

gehuisvest in een historierijk gebouw. Het onderwijs heeft de afgelopen jaren niet 

stilgestaan. De St. Jan Baptist is in beweging. De veranderingen in de wijze waarop het 

onderwijs aanbod wordt verzorgd en de schoolorganisatie, die zijn doorgevoerd, geven 

een stevige basis om kwalitatief onderwijs te kunnen verzorgen aan ruim 235 leerlingen.  

Het team kenmerkt zich door een professionele cultuur, waarbij gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en samenwerking centraal staan. 

 

De collega die wij zoeken,  

• heeft passie voor het werken in het onderwijs;  

• kan leerlingen inspireren en enthousiasmeren;  

• kan meebouwen aan de groei van de school en ziet het als een uitdaging om een 

onderscheiden bijdrage te leveren aan het geheel van de organisatie; 

• heeft een positieve kijk op (kansen van) leerlingen en vindt hoge verwachtingen 

daarbij belangrijk;  

• kan een betekenisvolle invulling geven aan eigentijds kwalitatief sterk onderwijs; 

• kan goed communiceren en een samenwerkende en reflecterende houding 

aanneemt; 

• denkt in mogelijkheden en gericht is op persoonlijke groei in het leraarschap; 

• houdt van uitdagingen en anderen weet te enthousiasmeren; 

• is in het bezit van de volledige onderwijsbevoegdheid.  

 

 

 

Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs  

Veldhoven e.o. 
 

Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed  

en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor leerlingen in Veldhoven en de  

kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre. Het speciaal en voortgezet 

onderwijs biedt onderwijs aan leerlingen uit de gehele regio. 

Het aanbod bestaat uit: 

- 14 basisscholen; 

- 1 school voor speciaal basisonderwijs; 

- 1 school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; 

- 1 voorziening voor excellente leerlingen. 

Zeer gevarieerde doelgroepen bezoeken de scholen. Veldvest valt op door de professionele 

samenwerking en de wijze waarop de scholen elkaar versterken. 

 



 

 

 

Wij bieden wij jou? 

• Een uitdagende baan die ook part time ingevuld kan worden; 

• een ontspannen, inspirerende en collegiale werksfeer; 

• een ondersteunend, ambitieus en samenwerkend team; 

• een uitdagende werkomgeving op een fijne school; 

• een goed onderwijskundig en pedagogisch klimaat 

• mogelijkheden voor professionalisering. 

 

Herken jij je in het bovenstaande? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 19 

november 2021 sturen naar de school, m.veenvliet@veldvest.nl  

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een sollicitatiecommissie binnen de school. 

Voor meer informatie over de functie kun je op werkdagen contact opnemen met Maria 

Veenvliet (directeur) 0623943472 of via school 040-0251303. 

Kijk op onze website www.sintjanbaptist.nl voor meer informatie over de school. 
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