
  

 

 

Vacature:  

➢ Teamleider onderbouw 
   

Beste belangstellende, 

  

Fijn dat je mogelijk interesse voor onze vacature hebt!  

Hieronder nog wat extra informatie over onze school en de 

vacatures.  

Wil je meer informatie dan kun je een schoolgids opvragen  (hoewel 

deze ook op onze website staat, inlogcode kun je bij ons opvragen). 

Je kunt ook een bezoek aan de school brengen (met inachtneming 

van de gepaste onderlinge afstand). Dit laatste wordt zéér op prijs 

gesteld. 

 

Teamleider onderbouw (gr. 1-4)  

De teamleider onderbouw wordt tevens (grotendeels) 

groepsleerkracht in één van deze groepen. Er is een MT van 5 

personen met twee Teamleiders, 2 IB-ers en de directeur. In principe 

is de teamleider iedere week een dag uitgeroosterd voor deze taken. 

(opties zijn bespreekbaar) 

Algemene informatie 

- De vacature betreft een baan m.i.v. het nieuwe schooljaar. 

- Naast de Bijbelse boodschap en de Bijbelse kernwaarden die we 

vóór willen léven en dóór willen géven, hechten we er veel waarde 

aan om de kinderen op een warme pedagogische manier bij te 

staan en hen gewoon ook het nodige voor het leven te leren.  

- Onze missie en doelen zijn ook op onze website te lezen. 

- Er is een goede band met de ouders en ouderenquêtes gaven ons 

een goede waardering. 
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- We hebben tevens een goede verstandhouding met de kinderen. 

- We hebben al jarenlang een prettig team met een gewone, 

gezonde en goede sfeer.  

- Bijna alle groepen hebben rond de 20 ll. en hebben een 

parallelgroep (+ 265 ll. en 13 groepen).  

- Hierdoor werk je (vaak) samen op met een maatje en we bieden je 

brede ondersteuning. 

- We werken met het Zwols model.  

- De resultaten van onze school liggen al jaren op een mooi en 

voldoende hoog niveau. 

- Zie ook www.scholenopdekaart.nl  

- Bij elke sollicitatie verwachten we een opgave van referenties: één 

vanuit de kerkelijke gemeente, één van je huidige werkgever (of 

van je laatste stageplaats) en één van de pabo (als je daar nog op 

zit). 

- Onze school gaat uit van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente 

en ongeveer 65% van het personeel hoort ook tot dit kerkverband. 

De rest behoort tot de andere reformatorische kerkverbanden. 

- De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 10 mei. 

 

Welkom voor een bezoek aan onze school 

Vragen? Neem contact op met dhr. J. den Hertog (directeur)  

 

0341-256828 of 06-28088108 
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