
 

DOORGROEIEN MET LEF? 

 
obs De Hobbitstee in Montfoort zoekt: 

Leerkracht (m/v) 
 

 

We        zoeken   voor komend  schooljaar  een  leerkracht              voor     de      kleuters  (1,0 
FTE) en twee leerkrachten voor de bovenbouw (verschillende groepen, 
beiden 0,6 FTE) 

 

 

Wat vragen we van jou? 

Natuurlijk beschik  je  over  een (bijna) afgeronde PABO opleiding.  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 jein 
mogelijkheden denkt;  

• dat je affiniteit hebt met Spelend en Bewegend leren; 

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

 
Wat bieden we  jou? 

We bieden je een mooie, afwisselende baan in het basisonderwijs die helemaal voldoet aan 

jouw wensen! Waaronder een aantal interessante arbeidsvoorwaarden: 

• Beloning met een salaris conform cao PO 

• Interne opleidingsmogelijkheden via de Onderwijs Primair Academie en 

   e-learning; 

• Fijne collega’s met veel expertise;  

• Fantastische leerlingen en betrokken ouders. 

 
 

Is je interesse        gewekt? 

Reageer    dan              uiterlijk  15 juni  op  deze  advertentie.  Heb  je    een  vraag  over  de vacature, 

neem dan  contact  op met Renée Wammes,  bereikbaar op 0348-472620  of per mail via 

directie.hobbitstee@onderwijsprimair.nl. 

 
 
 
 
 

“Speel, leer en beweeg mee op de Hobbitstee!” 

De Hobbitstee is een 7-klassige openbare school met ruim 150 

leerlingen in de gemeente Montfoort. Wij zijn gehuisvest in een 

scholencomplex 

met een katholieke en christelijke basisschool. Samen met deze scholen 

is een traject voor nieuwbouw gestart dat in 2023 gerealiseerd moet zijn. Het 

ontwikkelde concept van spelend en bewegend leren, krijgt hier de kans nog verder 

doorontwikkeld te worden. 

De school biedt kinderen een veilige omgeving waarin ruimte is voor verschillen. Humor, 

vertrouwen en een goed pedagogisch klimaat, maken dat leerlingen zich gezien en 

gehoord voelen. Zij geven hun school een 9! 

De Hobbitstee heeft een enthousiast, gevarieerd en kritisch team met veel expertise. Het 

contact met ouders wordt heel belangrijk gevonden. Ouders vervullen een actieve rol en 

zijn betrokken bij de ontwikkeling van de school. 

 
Stichting Onderwijs Primair biedt 

openbaar onderwijs op 17 basisscholen in 

de gemeenten Krimpenerwaard, 

Montfoort en Oudewater. 

 

Sta jij ook voor: 

• betekenisvol leren; 

• pedagogisch vakmanschap; 

• samenwerking; 

• werken in én aan een vitale en 

duurzame organisatie? 

 

Onze stichting biedt een keurmerk 

voor scholen die het verschil willen 

maken. 

 

Heb jij kinderen veel te bieden en 

wil je zelf ook blijven ontwikkelen als 

leerkracht? 

Kinderen die lekker kunnen leren op 

hun eigen niveau, daar draait het om 

bij Stichting Onderwijs Primair. 

We gunnen al onze leerlingen een plek 

om zich veilig te ontwikkelen en waar ze 

zich thuis voelen. Als leerkracht maak jij 

hierin het verschil. 

Heb jij het lef om dagelijks te werken 

aan het verbeteren van je pedagogisch 

vakmanschap? 

 

Dan hebben wij dé baan voor jou! 


