
 

 

 

CBS Mastenbroek zoekt per 10 mei 2023  

een enthousiaste (startende) leerkracht of 
leraarondersteuner voor onze onderbouwgroep  
1 t/m 4 (woensdag- en vrijdagochtend) 
‘Onze school is de plek waar elk kind de eigen talenten kan laten groeien 
en bloeien. Wij vinden dat de school een veilige omgeving moet bieden 
waar elk kind wordt uitgedaagd om te ontdekken wat het goed kan, maar 
ook om te ervaren wat het samen met anderen kan bereiken. ‘ 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Wij bieden jou: 

- Een contract voor bepaalde tijd volgens CAO PO 
- Reiskostenvergoeding 
- Een uitdagende en afwisselende leeromgeving 
- Professionele, enthousiaste en betrokken collega’s 
- Een open en warme sfeer 
 

 

Trots op de mooie plek waar onze school staat en 
waar je de ruimte ziet en voelt 

Vacature VPCO Hasselt is een 
Vereniging voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs te 
Hasselt. De vereniging heeft 
een viertal scholen; het 
Anker, De Driemaster, 
Mastenbroek en Prins 
Willem-Alexander. 

Wij geven onderwijs vanuit 
heldere waarden en 
normen die geënt zijn op 
onze christelijke identiteit. 
Wij zijn samen met elkaar 
op weg naar een duurzame, 
rechtvaardige en 
vreedzame wereld.  

 Dit verwacht VPCO 

*Je hebt ervaring in het 
onderwijs (eventueel 
door middel van stages). 

*Je hebt een groot 
inlevingsvermogen en 
toont dit in je omgang 
met kinderen. 

*Je hebt de PABO 
afgerond of zit in het 
eindtraject van deze 
opleiding. 

*Je hebt de opleiding 
leraarondersteuner 
afgerond of zit in het 
eindtraject van deze 
opleiding. 

enthousiast – creatief – flexibel 

Jij bent iemand die: 

* de ontwikkeling van elk kind volgt 
* de kinderen stuurt, leidt en stimuleert 
* een goed pedagogisch klimaat schept 
* een positieve ontwikkeling van de kinderen samen met collega’s gestalte geeft 
* feedback geeft en kan ontvangen 
* flexibel is en een teamspeler 
* ook samenwerkt bij overige schoolactiviteiten 
 

De vacature omvat het werken op woensdag- en vrijdagochtend WTF 0,3                                                           
Het betreft een tijdelijke benoeming t/m 21 juli 2023                                                                                          
Reacties per e-mail graag uiterlijk 31 maart naar Jennifer Kruiter; j.kruiter@vpcohasselt.nl                             
Voor telefonische vragen: 06-13440482 (Jennifer Kruiter- directeur) 


