
De Egelantier is een kleine openbare basisschool in Soest met zo'n 100 leerlingen, waar we
samenwerken, met gedeelde verantwoordelijkheid, trots, ambitie, individueel initiatief en lef.
Zo creëren we maatschappelijke meerwaarde met brede, blijvende impact. De school is een
fijne plek waar je kennismaakt met verschillende culturen en religieuze achtergronden.
Vanwege uitbreiding van de formatie is deze vacature ontstaan, we zijn een stabiele school
met een fijn team en weinig ziekte of verloop.
 
Naast de verplichte leerstof taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie besteden wij extra
aandacht aan kunst en cultuur, zoals muziek, drama en beeldende vorming. Die kunstvakken
zijn niet alleen leuk, maar helpen de leerlingen ook bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen,
concentratievermogen, creativiteit, samenwerking en leerplezier.

Wij geloven dat wij met elkaar in een mini-maatschappij samenleven en leren. De culturele
diversiteit van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders verrijken onze blik op de wereld.
Want wij leren de verschillen en overeenkomsten in de ander te zien en te waarderen.

OBS de Egelantier is onderdeel van Stichting Eem Vallei (STEV). STEV bestaat uit 15
openbare en zelfstandige basisscholen, waar lef, ambitie en trots de boventonen voeren.
Medewerkers en leerlingen hebben hier een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te
vergroten en talenten te ontdekken. Bij ons hoef je niet binnen de lijntjes te kleuren en we
willen ook niet dat je buiten de boot valt.

Vacature Leerkracht gr 7

Wie zijn wij?

OBS Kunstmagneet de Egelantier te Soest, zoekt:

0,4-0,7 WTF



Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een leuke en creatieve leerkracht die er zin
in heeft om in groep 7 en met andere bovenbouw leerlingen te
komen werken. Je werkdagen zijn bespreekbaar, maar bestaan
i.i.g. uit minimaal 3 ochtenden.

We werken vaak groepsdoorbroken en op het leerplein. Op
dinsdag- en donderdagmiddag werken we specifiek aan
kunstzinnige vorming in circuitvorm.

Je werkt nauw samen met je collega's van de bovenbouw. Dit is
essentieel om groepsdoorbroken te kunnen werken en het
projectonderwijs op elkaar af te stemmen. School-breed werken
we aan de sociale en emotionele ontwikkeling van alle leerlingen
met behulp van het programma SWPBS (School Wide Positive
Behaviour Support). We starten volgend jaar met ongeveer 16
leerlingen. De meeste leerlingen hebben een andere thuistaal
waarbij Nederlands de tweede taal is.

Heb je ervaring met de bovenbouw, ben je creatief en heb je
affiniteit en/of ervaring met projectonderwijs? Dan zoeken wij
jou!

Met ingang van 1 aug. '21 
Sluitingsdatum 30 mei '21

Eerste gespreksronde 
Woensdag 2 juni 13.00-17.00
Donderdag 3 juni 15.00-17.00

Alles-in-1
Wereld in Getallen
PBS
IEP
vakdocent gym
vakdocent drama
vakdocent beeldend
vakdocent muziek

Er wordt gewerkt m.b.v:

Solliciteren? 
Stuur je CV en motivatie naar:

 info@bredeschoolsoest.nl
Smitsweg 311, Soest

www.bredeschoolsoest.nl


