
 

 

Profielschets leraar 

 
Op basisschool OBS Het Toverkruid 
In groep 7/8 in Asten ontstaat een tijdelijke vacature door een zwangerschapsverlof.  

De vacature van 1,0 geldt van 29 maart tot aan de zomervakantie 

Het betreft een tijdelijke functie met uitzicht op vast dienstverband binnen PlatOO. 
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OBS Het Toverkruid, locatie Asten is op zoek naar 

 

een talentvolle leraar op OBS Het Toverkruid 
In groep 7/8 in Asten ontstaat een tijdelijke vacature van 1,0 door een zwangerschapsverlof. De 
vacature geldt van 29 maart tot aan de zomervakantie. Bij goed functioneren en voldoende 

formatieruimte behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. 
 

 

OBS Het Toverkruid is een openbare school met 2 lespunten, 1 in Asten en in 1 Ommel. De 

leerlingen worden begeleid in een veilige en inspirerende omgeving, zodat zij veerkracht opbouwen en 

zich kunnen ontwikkelen om in de maatschappij te kunnen functioneren. 
Dit wordt geleid door een gedreven team met passie die het onderwijs verzorgen in nauwe 
samenwerking met leerlingen en ouders/verzorgers, waarin iedere leerling gezien wordt. 
 
Het onderwijs is gebouwd op onze vier kernwaarden 

 
Welbevinden  
We zien een goed welbevinden als voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen.  
We hebben zelfvertrouwen en zien iedereen als een ster!  

Talentontwikkeling 
We leren onze talenten kennen zodat we veerkracht opbouwen en ons versterken van binnenuit. 
Samen 
We zijn in verbinding met kind, ouder en leerkracht.  
We werken, spelen en leren van en met elkaar. 
Eigenaarschap  
We maken de leerlingen bewust van het eigen leerproces en begeleiden ze om de gestelde eigen 

doelen te bereiken.  
  
 

 Wij zoeken een collega met passie voor het onderwijs, die: 
• Handelt vanuit de beginselen van het openbaar onderwijs; 

• Onze kernwaarden ondersteunt en ernaar handelt; 

• Samen met het onderwijsteam het onderwijs wil vormgeven en zich daar verantwoordelijk 
voor voelt. 

• Professioneel handelt op pedagogisch gebied; 

• Professioneel handelt op didactisch gebied; 

• Inhoudsdeskundig is en over een vernieuwd didactisch repertoire beschikt om maatwerk voor 
verschillende kinderen te kunnen verzorgen; 

• Steeds gericht is op verbetering via reflectie, onderzoek en scholing; 

• Graag en vaardig samenwerkt en kennis deelt; 

• Organisatiebewust is en bijdraagt aan de organisatieontwikkeling; 

• Op een zelfstandige, initiatiefrijke en innovatieve manier zijn/haar beroep uitoefent; 

 

 

Meer weten?  
Kijk ook eens op onze website of breng een bezoek aan onze school. Je bent van harte welkom! 
Reageren kan met een motivatiebrief en cv, via vacatures@platoo.nl 

https://www.toverkruid.nl/
mailto:vacatures@platoo.nl

