Stichting Kindante verzorgt onderwijs in de gemeenten Beek,
Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Door ons te
richten op de kwaliteit van onderwijs met alles wat daarbij
hoort, willen wij waarmaken dat het kind altijd voorop staat.
Vandaag én morgen.
Kindante bestuurt 33 basisscholen, 3 scholen voor speciaal
basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal
onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn openbare,
bijzondere (katholiek en protestants-christelijk) en algemeen
bijzondere scholen. Elke school van Kindante heeft een eigen
onderwijskundige aanpak en karakter. Wat ze met elkaar delen
is dat ze voortdurend met elkaar in ontwikkeling zijn om
kinderen zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden,
uitgaand van de unieke talenten en behoeften van ieder kind.
Gezamenlijk hebben de scholen van Kindante ongeveer 9.000
leerlingen. Het bestuur en BURO van Kindante werken vanuit
Sittard.

OBS De Springdonk heeft 1 FTE formatieruimte en is op zoek naar L10 of L11
GROEPSLEERKRACHT voor peuter/kleutergroep (startdatum, in overleg)
Onze school is een plek waar kinderen én ouders zich welkom voelen. In een sfeer van vertrouwen en
rust gaan kinderen zelf op onderzoek uit om de wereld om zich heen te ontdekken. Wij creëren
samen met onze kinderen een sterk pedagogisch klimaat. Veiligheid en ruimte om jezelf te zijn, staan
daarin centraal. Van daaruit werken we als team aan de ontwikkeling van ieder kind. We bieden
kinderen een brede basisontwikkeling, waarin creativiteit en toekomstbestendige vaardigheden een
belangrijke rol spelen. Wekelijkse drama, dans- en muzieklessen en onderzoekend leren binnen onze
thema’s dragen daaraan bij.
Sinds dit schooljaar hanteren we de methodiek LIST (Lezen IS Top) voor de groepen 1 t/m 8.
We hebben de eerste stappen gezet richting groepsoverstijgend werken en dit willen we de komende
jaren verder uitwerken. We (team, ouders én kinderen) maken momenteel samen de inrichting van
het gebouw passend aan onze werkwijze. We werken nauw samen met de medewerkers van onze
inpandige peuteropvang en willen met hen dit schooljaar een peuter/kleutergroep gaan opstarten.
 We zijn op zoek naar een flexibele aanpakker, iemand die creatief en innovatief is en een
onderzoekende, open en proactieve houding heeft.
 Als team voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voor alle groepen en alle kinderen. Iedereen
krijgt de ruimte om mee te denken en zijn/haar eigen talenten tot zijn recht te laten komen. Welk
talent neem jij mee?
 Belangrijk voor ons is dat je pedagogisch sterk bent en beschikt over goede vakinhoudelijke kennis en
vaardigheden.
 Wij zijn op zoek naar iemand met ervaring én affiniteit met het jonge kind.

Heb je behoefte aan meer informatie over onze school of de vacature? Kom gerust even op bezoek,
dan voel en zie je hoe wij werken en waar we voor staan. We leiden je graag rond.
Werk je niet fulltime, maar ben je wel zeer enthousiast en denk je te passen in ons gevraagde
profiel, trek dan toch de stoute schoenen aan en schrijf. Wij gaan voor kwaliteit!
Ben je nieuwsgierig geworden?
Ga dan in gesprek met je leidinggevende en vraag om een ingevuld formulier onderbouwing. Dit
formulier kun je vinden op Afas Insite  Boekenkast  Personeel  Matching en Mobiliteit 
Formulier onderbouwing directeur.
Je motivatiebrief met C.V., inclusief de onderbouwing van je directeur, kun je mailen naar Annemiek
de Bont (a.debont@springdonk.nl ). Reageren kan tot en met vrijdag 23 november aanstaande. De
gesprekken worden daarna in overleg met elkaar gepland. Kriebelt het? Schrijven maar !

