DOORGROEIEN MET LEF?
Stichting Onderwijs Primair in Stolwijk zoekt:
Voor de locatie OBS Prins Claus in Linschoten

Leerkracht groep 1,2 (m/v)
We zoeken per direct een fulltime leerkracht voor groep 1-2. Heb jij de voorkeur voor
partime werken, staan we daar ook voor open. Het gaat om een langdurige invalklus
waarbij je volledig in ons team wordt opgenomen en er wellicht op termijn wel een
plek voor jou is.
Onderwijs Primair staat voor goed en
eigentijds openbaar onderwijs. Wij
stellen kinderen in staat hun eigen
talenten en persoonlijkheden te
ontdekken en te benutten.
Elke leerling telt mee, ongeacht
mogelijkheden, afkomst, godsdienst of
cultuur. Wij respecteren elkaar en staan
zichtbaar midden in samenleving.

Stichting Onderwijs Primair biedt
openbaar onderwijs op 16 basisscholen
in de gemeenten Krimpenerwaard,
Montfoort en Oudewater.

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 met name voor het jonge kind.
• een goede dosis enthousiasme en een positieve instelling hebt;
• een hands-on mentaliteit hebt, je bent flexibel en creatief van geest;
• zelfstandig bent, maar ook goed in teamverband kunt werken.
Wie ben jij?
Jij hebt net als wij “samen werken leren en leven” hoog in het vaandel staan. Je bent
authentiek en oprecht. En:
• HBO werk- en denkniveau, of studerend hiervoor;
• Werkervaring en/ of affiniteit met het jonge kind.
• Zo snel mogelijk inzetbaar

Sta jij ook voor:
• betekenisvol leren;
• vakmanschap;
• samenwerking;
• werken in én aan een vitale en
duurzame organisatie?

Wat bieden we jou?
• Een prachtige baan op een hele mooie school met fantastische kinderen.
• Een onderwijsvorm waarbij zo’n 35 leerlingen begeleid worden door 2 leerkrachten. In een
rijke omgeving dagen we leerlingen uit om zich te ontwikkelen. Het aanbod is
beheersingsgericht, vanuit de werkelijke wereld en vol uitdagende spelvormen.
• Gepassioneerd team met collega’s die er voor elkaar zijn en met elkaar bouwen aan een
sterke school.
• Een school waar ouders, kinderen en team samenwerken
• Interne opleidingsmogelijkheden via de Onderwijs Primair Academie
• Ruimte om je eigen ideeën binnen de thema’s vorm te geven.

Onze stichting biedt een keurmerk
voor scholen die het verschil willen
maken.

Is je interesse gewekt?
Reageer dan zo snel mogelijk op deze advertentie. Heb je een vraag over de vacature, neem
dan contact op met Joanneke Blommenstijn bereikbaar via directie.claus@onderwijsprimair.nl

“ Samen leren leven en lachen”
Op de Clausschool leren kinderen zichzelf kennen en bewust, creatief en met
zelfvertrouwen de wereld in te gaan. Leren denken in kansen en uitdagingen en
omgaan met tegenslagen. Ons onderwijs geeft kinderen handvatten mee voor een
waardevol, zinvol en gelukkig leven in de wereld van morgen. Dit betekent dat onze
leerlingen veel kennis en vaardigheden opdoen. Op onze school wordt lesgegeven
door gekwalificeerde professionals. Leren doen we allemaal, soms samen, soms
individueel, maar altijd in een veilige en prettige omgeving!

