
 

  

We zoeken per 01-01-2021 een leerkracht voor een dag voor groep 3 en een dag 
voor groep 5. Het gaat om een parttime functie, wtf 0,4, tot aan het einde van het 
schooljaar 2020-2021. Mogelijk langer. 
 
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; 

• 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. 

 

Wat bieden we jou? 

We bieden je een mooie, afwisselende baan die helemaal voldoet aan jouw 

wensen! 

• Beloning met een salaris conform cao PO schaal L 10; 

• Interne opleidingsmogelijkheden via de Onderwijs Primair Academie en e-

learning; 

• Goede doorgroeimogelijkheden binnen de school en de stichting; 

• Ervaren en fijne collega’s die jou goed op weg zullen helpen op je nieuwe school 

 

Is je interesse gewekt? 

Reageer dan uiterlijk 23 november 2020 op deze advertentie. Heb je een vraag over 

de vacature, neem dan contact op met Gerrit de Koster bereikbaar op 0180-662616 

of per mail via directie.schateiland@onderwijsprimair.nl 

  

 

OBS Het Schateiland  in Lekkerkerk zoekt: 

Leerkracht groep 3 en groep 5  (m/v) 

“ Samen talentvol groeien 
 naar zelfstandigheid” 
 

 

Het Schateiland is een veilige haven voor ieder kind. Iedereen is welkom en wordt 
gerespecteerd. 
Op Het Schateiland streven we ernaar om alle kinderen met hun capaciteiten en 
binnen onze mogelijkheden optimaal te laten ontwikkelen. Het leren denken staat 
centraal.  
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zichzelf leren kennen en met respect 
voor elkaar en de omgeving in het leven staan. 
Kinderen leren doelen te stellen, zich verantwoordelijk te voelen voor hun 
handelen en samen te werken met anderen en op dit alles te reflecteren. 
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