
 

Samen leren wij het zelf te doen!                                 

OBS De Sterrenboom is een openbare basisschool met een vernieuwend 
onderwijsconcept. Kern van onze aanpak is dat wij kinderen zo goed mogelijk willen 
voorbereiden op het leven en werken in de 21

ste
 eeuw. Wij bieden onze leerlingen 

belangrijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen alsmede vaardigheden als 
kritisch en creatief denken, samenwerken, communiceren en media-wijsheid. 

Daarnaast geven wij een thematische invulling aan de zaakvakken. Aandacht voor 
talentontwikkeling, Sterrentijd genaamd, is een onderscheidend aspect van de 
Sterrenboom. 

Wij werken binnen de school, met 243 leerlingen, in 3 units. 

Wij zijn een open team dat intensief samenwerkt, zowel binnen de units als schoolbreed 
in diverse werkgroepen. 

 

OBS De Sterrenboom in Stolwijk zoekt: 

Een leerkracht middenbouw/bovenbouw voor 1FTE 

We zoeken vanaf 1 augustus 2021 een leerkracht voor de middenbouw/ 
bovenbouw.  
 

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 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 met veel humor, je bent flexibel en creatief van geest;  

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

• stressbestendig bent en snel kunt schakelen; 

• meewerkt aan een uitstekende samenwerking tussen leerling, ouders, netwerk en dorp. 

 

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; 

• enthousiast klein en flexibel team van collega’s die met elkaar het onderwijs willen 

vormgeven, waaronder het eigenaarschap van de leerlingen; 

• grote betrokkenheid bij de leerlingen vanuit pedagogisch vakmanschap. 

 

 

Is je interesse gewekt? 
Door de zomervakantie zal niet altijd frequent de mail worden bekeken. Heb je interesse in 

deze functie of wil je meer informatie dan kan je bellen naar Alice den Hertog (tel; 06-

51266178). Je CV en motivatie kan je mailen aan alicedenhertog@onderwijsprimair.nl  

mailto:alicedenhertog@onderwijsprimair.nl

