
Start jouw carrière als  
onderwijsprofessional 
bij Stichting GOO.

VOLG ONS 
TRAINEE- 
PROGRAMMA!

VERRIJK JE VAK, VERRIJK HET  
ONDERWIJS, VERRIJK JE TOEKOMST
Leraar zijn is een prachtig beroep, maar het 
vraagt wel wat van je. Wij investeren graag  
in jou... want jij bent onze toekomst én die  
van onze leerlingen.



WAT HOUDT HET TRAINEEPROGRAMMA IN?
• Je start na het afronden van je PABO opleiding  
 en komt in dienst bij Stichting GOO.
• Je werkt tegen een marktconform salaris (L10).
• Je maakt kennis met alle 13 kindcentra van  
  Stichting GOO. Zo kan je ervaren waar jouw 

voorkeur ligt; bij een IPC-school, kansrijke 
combinatiegroepen, grote of juist kleinere kindcentra 
of het speciaal basisonderwijs.

• Je mag aangeven waar jouw wensen liggen;  
 korte of langdurige vervangingen.
• Je krijgt een persoonlijke coach. 
• Als trainee mag je (betaald) deelnemen aan de  
 informatieve studiedagen van de diverse kindcentra.
•	 Je	gaat	het	certificaat	bewegingsonderwijs	behalen	 
 waarbij GOO je ondersteuning (fysiek, theoretisch 
	 en	financieel)	kan	bieden.
• Je volgt de scholingsbijeenkomsten speciaal  
 voor startende leerkrachten.
• Je mag deelnemen aan de scholingscursussen  
 van de GOO-academie en het OrthoPedagogisch  
 Didactisch Centrum.
• Heb je het traineetraject met succes doorlopen?  
  Dan bieden we je een contract voor  

onbepaalde tijd!

WERKEN EN 
JEZELF ONTWIKKELEN...

MELD JE NU AAN ALS 
TRAINEE BIJ GOO



GOO VOOR OPVANG EN ONDERWIJS
De dertien kindcentra van GOO bevinden zich 
in Gemert, De Mortel, Bakel, Milheeze, De Rips, 
Elsendorp, Handel, Boekel en Venhorst. 

Alle scholen zijn onderdeel van een kindcentrum, dus 
mét peuterwerk, dagopvang en BSO. De schoolgrootte 
varieert van ± 90 tot ± 500 leerlingen. 

In onze kindcentra werken opvang en onderwijs 
intensief samen, waarmee wij een unieke positie in 
Nederland innemen. Ook hebben we een school voor 
speciaal basisonderwijs en een Ortho Pedagogisch 
Didactisch Centrum met expertise waarvan al onze 
kindcentra gebruik kunnen maken. 



ONZE KERNWAARDEN
In onze kindcentra garanderen we dat kinderen op 
één vertrouwde, veilige én uitnodigende plek de 
persoonlijke aandacht krijgen die ze doet groeien in 
wie ze zijn en wat ze kunnen. De GOO professional 
is verbindend en nieuwsgierig, heeft lef om te 
vernieuwen en stemt af op wat de ander nodig heeft. 
Die kernwaarden zien we op alle niveaus terug. In 
de manier waarop we het potentieel van kinderen 
en volwassenen versterken en de wijze waarop we 
vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden. 

In de GOO kindcentra ontwikkelen kinderen zich 
spelenderwijs, vanuit hun natuurlijke leergierigheid en 
nieuwsgierigheid. Ze mogen zich ontplooien met oog 
voor hun eigen karakter en kwaliteiten en ontwikkelen 
zich in eigen tempo en niveau. Het Management Team 
van GOO heeft met elkaar verkend welke kernwaarden 
ze belangrijk vinden om concreet zichtbaar en voelbaar 
te maken in alle kindcentra. Daaruit zijn de volgende 
waarden naar voren gekomen: 

LEF 
We tonen lef en creëren uitdaging. We bieden een 
toekomstgericht en passend aanbod voor opvang, 
zorg, opvoeding en onderwijs. We hebben oog voor 
individuele talenten van kinderen en medewerkers.  
We verleggen onze grenzen in het belang van kinderen. 
GOO laat kinderen en medewerkers groeien met 
vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden, met alle 
ruimte voor hun eigenheid. 

• ONTDEK JE TALENTEN
• PERSOONLIJKE COACH
• INTERNE EN EXTERNE 

SCHOLING



VERBINDING
We versterken het potentieel van kinderen én van 
medewerkers door ons te verbinden aan elkaar, de 
organisatie en onze klanten. Samen bouwen we aan 
kindcentra waarin kinderen en medewerkers ruimte 
en uitdaging ervaren om te leren en ontwikkelen. We 
nemen onze verantwoordelijkheid met en voor elkaar. 
Door elkaar te ondersteunen worden we samen sterker 
en bieden we kinderen (en ouders) één vertrouwde, 
veilige en uitdagende plek met persoonlijke aandacht. 

NIEUWSGIERIG 
We zijn oprecht nieuwsgierig: we dagen ieder kind 
uit om zich op een eigen manier te ontwikkelen; we 
ondersteunen ieder kind om spelenderwijs te leren. 
Dat maakt ons ook leergierig, zodat we kinderen 
helpen zich voor te bereiden op een leven lang  
leren in een continu veranderende wereld. We zijn 
mede-opvoeders die kinderen begeleiden om bij te 
dragen aan de samenleving waarin duurzaamheid  
en verantwoordelijkheid nemen centraal staan.



WERKEN BIJ STICHTING GOO
Beschikbare formatieruimte wordt aangeboden aan 
de trainees en leraren uit de vervangerspool. Wacht 
daarom niet totdat je een vacature ziet verschijnen, 
maar meld je aan als trainee.

AANMELDEN EN INFORMATIE 
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden  
m.b.t. het traineeprogramma contact op met:

Hanny van der Linden
T 088 - 0088 550 / 06 14031817
E hanny.vanderlinden@stichtinggoo.nl

GOO werkt naast het traineeprogramma met een 
uitgebreide vervangerspool. Ook daarvoor kan je je 
aanmelden. Mail je CV met een korte motivatie naar 
het bovenstaande emailadres.

Stichting GOO 
Bezoekadres
Valeriusstraat 33
5421 TR  Gemert

Postadres
Postbus 157
5420 AD  Gemert

Contact algemeen
T 088 – 0088 500
E info@stichtinggoo.nl
W www.stichtinggoo.nl 


