
 

  

 

‘Meer dan kennis!’ 
 

Over OBS Kiezel en Kei 
 

• Op onze school is er veel aandacht voor Kunst en Cultuur. Onze leerlingen krijgen 
drama en muziek van een vakdocent. 

• We volgen op dit moment een invoeringstraject van De Vreedzame School. Er is op 
onze school veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

• We werken volgens de principes van directe instructie en benutten hierbij 
coöperatieve werkvormen  

• In de kleutergroepen werken we met thematisch onderwijs. 

• We gaan in de toekomst nieuwbouw krijgen en hiervoor vragen we ook jouw 

actieve inbreng. 

 

OBS Kiezel en Kei in Bergambacht zoekt: 

Leerkracht groep 1-2  (m/v) 

We zoeken vanaf het nieuwe schooljaar een leerkracht voor groep 1-2.  

Het gaat om een fulltime baan (parttimers worden ook uitgenodigd te solliciteren). 

 

Wat vragen we van jou? 

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

al enige ervaring in het onderwijs/in de onderbouwgroepen.  

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 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 team, van groen tot grijs! 

•   binnen de school veel aandacht voor Kunst en Cultuur; 

•   ondersteuning van interne coachen bij het lesmodel Directe instructie i.c.m. coöperatieve 

werkvormen; 

Is je interesse gewekt? 

Reageer dan uiterlijk 20 mei 2020  op deze advertentie. Heb je een vraag over de vacature, 

neem dan contact op met Marieke Hagenaars, bereikbaar per mail via 

directie.kiezelenkei@onderwijsprimair.nl. 


