
GOED OM TE WETEN
Werkplek
Laan van Mecklenburg 30 in Breda

Startdatum
Fijn als je snel kunt beginnen

Uren
0,8 of 1 fte, net wat voor jou beter past

Salaris
Schaal L10

Vanaf
1 augustus, het nieuwe schooljaar dus

Jouw toekomstige collega 
Manon is nuts about haar 
werk op de Dirk van Veen. 
Lees waarom!

HEB JIJ DE GUTS TO GO NUTS?

Leerkracht groep 5 0,8-1 fte 
Leerkracht groep 6 0,8-1 fte

Even voorstellen: wij zijn Dirk van Veen!
Natuurlijk wil je weten waar je komt te werken. We stellen ons graag aan je voor! Wij zijn 
een Nutsschool in Breda Zuid met zo’n 420 leerlingen die ervan houden om uitgedaagd te worden. 
We hebben een fijn team van medewerkers en als je hen vraagt wat nou zo leuk is aan werken op 
‘De Dirk’, dan noemen ze als eerste de collega’s die altijd voor elkaar klaarstaan. Ieder heeft zijn 
eigen talent en samen zorgen we goed voor onze leerlingen en voor elkaar. We zijn trots op onze 
ondersteuningsstructuur en op het brede aanbod dat we steeds verder integreren in het onderwijs 
zoals  Engels, verkeer, cultuur, techniek en sport. We leren leerlingen hoe ze het beste kunnen 
leren. En niet onbelangrijk: ouders zijn heel betrokken bij onze school.  

https://nbsdirkvanveen.nl/
https://nbsdirkvanveen.nl/


We beloven wat!
Ben jij nuts about lesgeven in groep 5 of 6 en ga je voor één van die functies 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. En verder beloven we dat je bij Dirk van Veen gaat samenwerken met fantastische 
kinderen, betrokken ouders en fijne collega’s. 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. Maar we zijn minstens 
zo nieuwsgierig naar jouw talenten! Je communiceert open met leerlingen, collega’s en ouders. En 
je geeft elk kind de aandacht die het verdient en haalt het talent naar boven dat erin zit. Je past nóg 
beter als je ook het volgende in huis hebt:
• Je krijgt energie van werken met kinderen in de middenbouw en zorgt dat zij het beste uit zichzelf 

kunnen halen
• Je bruist van de ideeën en bent geïnspireerd om met je nieuwe groep aan de slag te gaan
• Je kunt vakken combineren om geïntegreerd naar een lesdoel toe te werken en durft out of the box 

te denken en te werken
• Je bent ict-vaardig en handig met digitale communicatie, denk aan Teams, Parro en ParnasSys
• Je weet meer- en hoogbegaafde kinderen op de juiste manier uit te dagen
• Je schroomt niet om je mening te geven en komt proactief met goede ideeën

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 Babette 
Rademakers: b.rademakers@nbsdirkvanveen.nl. Doe dat vóór  
3 juni. Als we denken dat we goed bij elkaar passen, dan nodigen 
we je uit voor een gesprek in week 24. We kijken ernaar 
uit je te ontmoeten!  

Meer informatie 

• Kijk op the-guts-to-go-nuts.nl 
of op nbsdirkvanveen.nl

• Bel Babette Rademakers op 
085 - 300 12 22

https://nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes/
https://nutsscholenbreda.nl/onze-collegas/
mailto:b.rademakers@nbsdirkvanveen.nl
https://nutsscholenbreda.nl/onze-collegas/

