
 

  

 
“Ieder kind fluitend naar school!” 
 
Openbare basisschool De Vlieger telt ca. 170 leerlingen  
met verschillende achtergronden. Pedagogisch vakman- 
schap staat hoog in het vaandel binnen Stichting Onderwijs Primair en op 
De Vlieger. Openbaar onderwijs is voor onze school ontmoetingsonderwijs: 
kinderen leren er met, van en over elkaar. Onze school hecht veel waarde 
aan een goede balans tussen cognitieve en creatieve vakken. De Vlieger 
ontwikkelt zich naar een lerende organisatie, waarbinnen ieders talent 
ertoe doet. Onze medewerkers zijn zeer betrokken en staan open voor 
persoonlijke ontwikkeling.  
 

 

OBS De Vlieger in Schoonhoven zoekt: 

fulltime leerkracht bovenbouw (m/v) 

We zoeken met ingang van het schooljaar 2021/2022 een enthousiaste leerkracht 
voor een bovenbouwgroep. Het gaat om een fulltime functie, parttime is 
bespreekbaar. 
 

Wat vragen we van jou? 
Natuurlijk beschik je over een afgeronde (academische) PABO opleiding en loop je 

warm voor een diverse leerlingpopulatie. Breng je zelf wat diversiteit mee dan is 

dat een pre. 

Verder is het belangrijk dat je:  

•    een grote passie hebt voor diversiteit en kansengelijkheid in het basis-

onderwijs en graag bijdraagt aan het leren en ontwikkelen van kinderen;  

• een goede dosis enthousiasme en een positieve instelling hebt, waarbij je in 

mogelijkheden denkt;  

• van aanpakken houdt en  flexibel en creatief van geest bent;  

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

 

Wat bieden we jou? 
We bieden je een mooie, afwisselende baan als leerkracht in het basisonderwijs 

met:  

 gewoon een goed salaris, conform CAO-PO L10; 

 een school waar ieder kind welkom is en we kijken naar de talenten van 

kinderen; 

 een school in ontwikkeling en waar we denken in kansen; 

 en interne opleidingsmogelijkheden met vrije toegang tot het aanbod van de 

Onderwijs Primair Academie en de E-learningomgeving van Skillstown. 

 

Is je interesse gewekt? 
Reageer dan uiterlijk 31 mei 2021 op deze advertentie. Heb je een vraag over de 

vacature, neem dan contact op met Judith Stolk (directeur) bereikbaar op 0182-

380978 / 06-46317997 of per mail via judithstolk@onderwijsprimair.nl.  


