


Waarom Dynamiek?
Dynamiek is trots op de mensen die werken in het onderwijs.

Wij bestaan uit zeventien scholen waar  medewerkers zich iedere dag inzetten voor het best mogelijke
en best passende onderwijs voor al onze leerlingen. Onze scholen zijn typische dorpsscholen en staan
verspreid over zestien gezellige dorpen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.

De Dynamiekscholen willen allemaal hetzelfde, namelijk vooruitstrevend onderwijs bieden aan ieder
kind. Tegelijkertijd heeft iedere school een eigen identiteit en een eigen aanpak om dat streven te
verwezenlijken. Onze scholen krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan de manier van onderwijs
die het beste bij de leerlingen en het dorp past. 

Bij Dynamiek geloven we dat je zo veel mogelijk moet doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. We
willen dat onze leraren met plezier naar hun werk gaan en de kinderen met passie bij ons komen leren
en ontdekken. De rol van Dynamiek als werkgever? Dat is inspireren en faciliteren. Ervoor zorgen dat
medewerkers zo veel mogelijk tijd kunnen besteden aan datgene waar zij goed in zijn.

Als leerkracht flexpool ben je het gezicht voor kortdurende en langdurige vervangingen. Vervang je
langdurig? Dan verricht je ook alle bijbehorende schooltaken van je (te vervangen) collega.

Kenmerkend voor werken in de flexpool is dat je de kans krijgt om op diverse scholen kinderen, ouders en
collega’s te ontmoeten. Tevens maak je kennis met een andere onderwijsvormen dan je misschien
gewend bent. Per school doe je kennis en ervaring op over onderwijsontwikkeling, visie en speerpunten.
Dit doe je zonder daarbij je eigen identiteit als leerkracht te verliezen. Werken op diverse scholen verrijkt
je enorm als leerkracht. Tevens verrijk jíj de school met jouw enthousiasme en bijdrage aan hún
onderwijsontwikkeling.

Je bent allround inzetbaar op alle scholen van Dynamiek, bij voorkeur in alle groepen. Heb je affiniteit met
juist één specifieke bouw dan ben je ook van harte welkom. Je werkt graag samen, denkt mee in
oplossingen en geeft je persoonlijke ontwikkeling verder vorm.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ester Janssen, Hoofd Flexpool,   
 via ester.janssen@dynamiek.nu of tel. 06-50801795.

We zijn  op zoek naar een:

LEERKRACHT FLEXPOOL
Werkplek

Omvang dienstverband
Werkdagen

Aanvang
Arbeidsvoorwaarden

 

Bij voorkeur in alle groepen en bij alle scholen 
Tussen 8 en 40 uur per week, in overleg af te stemmen 
Naar wens in te vullen
Per direct 
Schaal L10 van de CAO PO

Solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je sollicitatie 
o.v.v. vacaturenummer 22.03 naar hr@dynamiek.nu.


