
DE KROEVERT

De Kroevert is een kleine school
waar een fijn klimaat voor
leerlingen en teamleden is.

Robin van 
De Kroevert 

zoekt een collega!MAAK KENNIS MET
VACATURE •  JUNI  20221

Ik zoek iemand die met liefde mijn klas
overneemt volgend schooljaar. Iemand die past
binnen ons ondernemend team en samen de
schouders eronder zet om elke dag goed
onderwijs te geven. 
We houden van gezelligheid en vieren regelmatig
feestjes met elkaar. Delen lief en leed en
werken ECHT samen.

De Kroevert is een kleine school. We kennen
allemaal alle leerlingen. Als ik een nieuw 'snuutje'
zie dan is het waarschijnlijk een nieuwe leerling.
Omdat we een klein team zijn moeten (en dat
kunnen we gelukkig ook) op elkaar bouwen.
Thema-uitwerkingen doen we in de unit en
ouders worden betrokken bij school.

De belofte 'we laten je zien dat de wereld
groter is dan je school' doen we door veel buiten
te zijn. Er zijn veel ondernemers in het dorp,
daar maken we gebruik van. De verkeerles
buiten was minder succesvol. Kronenberg bleek
destijds geen zebrapad te hebben en maar vijf
verschillende verkeersborden. De leraar was al
weer snel terug! Daar hebben we samen met de
kinderen en het team veel om gelachen.

Ik vertel je graag hoe werken op De Kroevert is. Ben jij mijn
nieuwe collega? 

WAT ZOEK JE IN EEN NIEUWE COLLEGA?

WAT MAAKT DE KROEVERT BIJZONDER?

HOE MAAK JE VERBINDING MET HET KOERSPLAN VAN
DYNAMIEK?

MIJN NAAM IS
Robin Vullings

IK BEN JAAR OUD27

IK WERK BIJ
De Kroevert in Kronenberg

ALS
Leraar en KT-er

IN DE unit 5-8

IK DOE DIT WERK AL 5 jaar

IK WERK fulltime

WAAROM DE KROEVERT?



Onze visie op onderwijs:
We willen er iedere dag vol energie en
passie voor zorgen dat onze kinderen
nieuwe dingen leren, zichzelf uitdagen,
plezier hebben en groeien. 

Wij zijn trots op:
De warme, plezierige en uitdagende
leeromgeving die wij onze kinderen
bieden, zodat we samen met onze
kinderen op avontuur kunnen. 

De Kroevert in drie woorden:

Avontuur

Bloei

Geluk

 

Op onze school werken...
13 medewerkers in 4 groepen met 87 
kinderen samen aan de toekomst.

Basisschool
De Kroevert
voor kinderen uit Kronenberg en Evertsoord



LERAAR L10
Werkplek

Omvang dienstverband
Werkdagen

Aard dienstverband
 

Binnen unit 5-8, groep 7-8
3 dagen per week
maandag, dinsdag, donderdag
In eerste instantie tijdelijk, met mogelijkheid tot 
vast binnen Dynamiek

De Kroevert biedt kinderen uit Kronenberg en Evertsoord een veilige, inspirerende en warme
omgeving waarin ze écht zichzelf kunnen zijn. Met onderwijs dat past bij de behoeften van onze
kinderen. Wij denken dat dat alleen kan als we zelf ook blijven groeien. Daarom staan
samenwerking en ontwikkeling centraal binnen ons team. Samen met kinderen, ouders,
kinderopvang en andere partners zetten we ons iedere dag in om te laten zien hoe leuk leren is.

Door samen met onze kinderen op avontuur te gaan, willen we ieder kind laten stralen en de
beste versie van zichzelf laten worden. Binnen een uitdagende en plezierige leeromgeving willen
we met open communicatie en samenwerking onze kinderen laten groeien en bloeien, zodat ze
vol vertrouwen de wereld in kunnen stappen. 
 

Over deze functie
We zoeken iemand die groepsverantwoordelijkheid draagt in groep 7-8. Iemand die samenwerkt binnen
de unit 5-8. Qua verdeling van taken zoeken we naar het zo goed mogelijk benutten van elkaars kennis
en talenten. Een positieve mindset is belangrijk. Denken in kansen en mogelijkheden, maar ook hulp
vragen als het nodig is. Een diploma bewegingsonderwijs is een pré.
 
Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Cees Ebben
(directeur) via 06-20266994. 

Solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je sollicitatie o.v.v. vacaturenummer 22.26 naar

hr@dynamiek.nu. De reactietermijn voor deze vacature sluit op  30 juni.
De gesprekken worden gevoerd op maandag 4 juli, vanaf 18.00 uur. 

Wegens het vertrek van een collega zijn wij voor het schooljaar 22-23 op zoek naar:


