
  

‘Kennis-kunst-kunde en verwondering’ 
 

 
Over OBS Prinses Irene te Krimpen aan de Lek  
 
OBS Prinses Irene is een openbare basisschool in een dorpse omgeving waar leren 
breed gedefinieerd wordt. Waar we leren met hoofd, maar ook met hart en handen. 
Alleen, maar ook met anderen. Waar we zinvolle kennis omzetten in betekenisvol 
onderwijs. Waar we waarde hechten aan een goed pedagogisch klimaat. Waar veel 
aandacht is voor kunst en cultuur. Waar we Engels geven vanaf groep 1. Waar ieder 
kind een eigen Chromebook heeft vanaf groep 4. Waar we een plusklas en een klusklas 
hebben. Waar we Wanita-onderwijs geven. 

 

OBS Prinses Irene zoekt: 

Leerkracht 
(m/v)  

 

We zoeken per 1 november (of zoveel eerder als mogelijk) een leerkracht voor 
onze fijne school. Je zal in eerste instantie ingezet worden als RT-er en vanaf 
januari 2022 als leerkracht van groep 2. Werkdagen in ieder geval woensdag, 
donderdag en vrijdag, meer dagen werken is bespreekbaar. 
 

Wat vragen we van jou? 
• een (bijna) afgeronde PABO-opleiding 

•   enthousiasme en betrokkenheid 

• een hands-on mentaliteit met veel humor, flexibiliteit en creativiteit   

• affiniteit met het Wanita-onderwijs (zie website)  

 

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;  

• Een enthousiast en deskundig team van collega’s die met elkaar het onderwijs willen 

vormgeven. 

• Grote betrokkenheid bij de leerlingen vanuit pedagogisch vakmanschap. 

• Een PBS-gecertificeerde school in wording. 

• Een goede begeleiding bij de start bij ons op school. 

• Vaklessen muziek en gym worden gegeven door een gespecialiseerde leerkracht. 

 

 

Is je interesse gewekt? 
Reageer dan door je CV en motivatiebrief of filmpje uiterlijk 15 oktober 2021 te sturen naar 

Jikke Scholtens: directie.irene@onderwijsprimair.nl  

Wil je eerst meerinformatie, dan kun je ook mailen naar bovenstaand mailadres en of bellen 

naar het volgende telefoonnummer: 0180-516956 
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