
 

 

 

 

Wie zijn we? 

Basisschool Hubertus staat in de kleurrijke  

wijk Tilburg-West en telt zo’n 205 kinderen 

verdeeld over 14 groepen. Ons gedreven, 

enthousiast, collegiaal, dynamisch en 

sfeervol team bestaat uit 35 medewerkers. 

We zijn dagelijks met veel passie aan het 

werk om kinderen verder te brengen in 

hun leren en ontwikkelen. Dat doen we 

zowel op school maar ook met ouders en 

partners in de wijk. We bouwen samen 

met hen aan de Community School, een 

veilige en uitdagende omgeving om 

kansrijk en succesvol tot leren te komen 

en talenten te ontwikkelen.  

We werken meer en meer 

groepsoverstijgend en vanuit leerbehoefte 

en breiden dat komende jaren verder uit. 

Wat zoeken we? 

• Een enthousiaste en bevlogen 

leerkracht die aan de slag wil in de 

onderbouwbouw, voornamelijk in 

groep 1-2; 

• Een leerkracht die zich met hart en ziel 

inzet om dagelijks het verschil te willen 

en kunnen maken voor onze kinderen; 

• Een ‘teamplayer’ die samen met 

collega’s kwalitatief goed onderwijs 

ontwerpt, verzorgt en bereidt is van en 

met elkaar te leren; 

• Een collega die zin heeft om en 

energie wil steken in het realiseren van 

onze innovatieve ambities voor ons 

toekomstig onderwijs; 

• Een leerkracht die zich flexibel opstelt 

naar kinderen, ouders en binnen het 

team. 

Wat bieden we? 

• Een afwisselende baan in een 

prima werksfeer; 

• Een team van bevlogen collega’s 

die er dagelijks voor de kinderen, 

ouders én elkaar zijn; 

• Diverse 

ondersteuningsmogelijkheden, 

begeleiding en professionalisering 

naar behoefte; 

• Ruimte om je kennis, ervaring en 

passie van meerwaarde te laten 

zijn in onze verdere 

schoolontwikkeling; 

• Een kleurrijke (PACT)wijk met veel 

interessante projecten 

(bijvoorbeeld realisatie Community 

School) die nieuwe kansen voor 

kinderen en ouders bieden.  

Per 01-02-2022 zoeken wij een enthousiaste en betrokken 

Leerkracht onderbouw (0,6 wtf) 
Basisschool Hubertus 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan zo snel mogelijk, maar 

uiterlijk 07 januari 2022, een 

motivatiebrief en CV naar 

frank.vandenoetelaar@xpectprimair.nl  

 

Meer informatie over deze vacature, 

onze school of de Community School? 

Bel of stuur een e-mail: 

Frank van den Oetelaar, Schoolleider 

Telefoon: 013 467 27 92 of mobiel  06 

5572 7925 

E-mail: 

frank.vandenoetelaar@xpectprimair.nl 

 

Meer informatie over de school? 

https://www.hubertusschool.nl  

Xpect Primair 

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig nauw 

samenwerkende authentieke, autonome,  

sociaal-katholieke scholen voor primair 

onderwijs. Om kinderen optimaal te laten 

ontwikkelen is niet alleen een prettige, 

veilige en duurzame leeromgeving nodig, 

maar ook een goede samenwerking tussen 

school, ouders en andere partijen. Xpect 

Primair wil midden in de Tilburgse 

samenleving staan en zoekt daarom de 

samenwerking actief op. 

‘De kracht van verbinding’ 

is daarbij ons leidende principe. 

Authentiek, open, solidair en vertrouwen  

zijn onze kernwaarden 

www.xpectprimair.nl 

 

mailto:frank.vandenoetelaar@xpectprimair.nl
mailto:frank.vandenoetelaar@xpectprimair.nl
https://www.hubertusschool.nl/

