
 

  

 
 
 
De Emmaschool heeft momenteel 16 groepen: Vier kleutergroepen en alle andere leerjaren 

dubbel. De kinderen gaan naar school op twee locaties; een in de oude binnenstad en een in de 

nieuwbouwwijk Thiendenland. Als team zijn we de laatste jaren bezig ons lesmodel “Doordacht 

Lesgeven” uit te bouwen tot een duurzame ontwikkeling. Dat doen we door collegiale 

consultatie, coaching vanuit het eigen team en Lesson Study. 

obs Koningin Emma in Schoonhoven zoekt: 

Leerkrachten groep 1 t/m 8 (m/v) 

We zoeken vanaf 1 augustus 2021 een nieuwe collega, die afwisselend op beide 

locaties werkt. Je biedt ondersteuning op RT maar gaat ook groepen draaien. Een zeer 

afwisselende baan in een leuk team. 

 

Wat vragen we van jou? 

Natuurlijk beschik je over een afgeronde PABO opleiding en heb je - bij voorkeur -  

al enige ervaring in het onderwijs. Verder is het belangrijk dat je:  

• een grote passie hebt voor het basisonderwijs en  

graag bijdraagt aan het leren en ontwikkelen van kinderen;  

• een goede dosis enthousiasme en een positieve instelling hebt,  

waarbij je in mogelijkheden denkt;  

• een hands-on mentaliteit hebt, je bent flexibel en creatief van geest;  

• zelfstandig bent, maar ook goed in teamverband kunt werken;  

• stressbestendig bent en snel kunt schakelen; 

 

Wat bieden we jou? 

We bieden je een mooie, afwisselende baan in het mooie Schoonhoven.  

  

• Beloning met een salaris conform cao PO   

• Interne opleidingsmogelijkheden via de Onderwijs Primair Academie en e-learning;  

• Enthousiast en flexibel team van collega’s die met elkaar het onderwijs willen vormgeven, 

waaronder het eigenaarschap van de leerlingen 

• Grote betrokkenheid bij de leerlingen vanuit pedagogisch vakmanschap. 

 

Is je interesse gewekt? 

Reageer dan op deze advertentie. Heb je een vraag over de vacature, neem dan contact op met 

André Romeijn, bereikbaar op 0182 – 386938 / 0182 – 383105 of per mail via 

directie.emma@onderwijsprimair.nl 


