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De kracht van Bommelerwijs: 
het geheel is meer dan de som der delen
De zes scholen voor katholiek primair onderwijs van Bommelerwijs staan in verschillende kernen in 
de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en hebben elk hun eigen historie en identiteit. Bommelerwijs 
heeft ervoor gekozen om alle scholen de ruimte te geven om zich zo goed mogelijk aan te passen aan 
de wensen en eisen van de gemeenschap waarvan zij onderdeel uitmaken. Belangrijk is dat de scholen 
daarbij op elk moment gebruik kunnen maken van de kracht van de stichting. 
Bommelerwijs is aangesloten bij samenwerkingsverband PO De Meierij. 

WAT BIEDEN WIJ ?

> Een gezellig team die 
er voor elkaar is

> Een fijne klas om mee 
te werken

> Een mooie speelplaats 
wat een verlenging is 
van je klaslokaal

> Ervaring in het geven 
van buitenonderwijs

LEERKRACHT GEZOCHT groep 5-6
Per direct zijn we op zoek naar een leerkracht groep 5-6 voor vrijdagochtend en 
voor extra ondersteuning op school op nader te bepalen dagen. Het betreft en 
aanstelling van een half jaar met uitzicht op verlenging. Op de Odradaschool 
staat buitenonderwijs centraal. Wij geven leerlingen letterlijk de ruimte om 
zich te ontwikkelen. Want door buiten te leren, kunnen we samen groeien! 

Wat vragen wij van jou?
• Je houdt van buiten zijn, want we geven elke dag Buitenonderwijs;
• Je bent in het bezit van een Pabo diploma;
• Je bent communicatief vaardig en flexibel;
• Je kunt zelfstandig werken met een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
• Je bent flexibel en breed inzetbaar;
• Je kunt goed differentiëren en een passend onderwijsaanbod realiseren;
• Je hebt kennis van moderne onderwijsontwikkelingen en ICT;
• Je kunt werken met combinatiegroepen en Passend Onderwijs;
• Je wilt betrokken zijn bij de gemeenschap binnen en buiten school.

Wil je ons team komen versterken? Stuur dan een actuele CV en 
sollicitatie t.a.v. de directie naar info@odrada.nl. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de directeur, Femmieke Jonkman 
op 0418-664006 of kijken op www.odrada.nl.


