
Functieomschrijving

Onze locatie

Reageer snel op deze vacature!

Wij bieden:Jij bent:

LEERKRACHTEN primair onderwijs

1,0 fte óf 0,8 fte | Hoogezand

De St. Gerardus Majella zoekt een tweetal leerkrachten om het team compleet te maken voor het schooljaar 22/23. Er is 
een volledige baan en een baan voor 4 dagen beschikbaar. Inzet is voor de onder- of middenbouw. We werken veel vanuit 
gezamenlijke verantwoordelijkheid in de Units, maar ook Unit-overstijgend. Het gaat om een functie als leerkracht 
onderbouw en een ondersteunende leerkrachtfunctie om bijvoorbeeld instructies te kunnen geven in zo klein mogelijke 
groepen. Daarbij ben je inzetbaar voor de hele school. Flexibiliteit en doortastendheid zijn hierbij sleutelwoorden.

De St. Gerardus Majella is een wijkschool, waar iedereen mag zijn wie hij/zij is. Dat geldt voor kinderen maar ook zeker 
voor de mensen die er werken. Wij waarderen en respecteren iedereen zoals hij/zij is en als belangrijke bouwsteen van de 
school is er een professioneel en empathisch team, dat denkt in kansen en oplossingen. We hebben een uitdagende 
populatie, waarbij we ons richten op kansengelijkheid en een brede ontwikkeling van kinderen, niet alleen op cognitief 
gebied. We bieden gestructureerd onderwijs waar moet en gepersonaliseerd onderwijs waar kan.  

• Pedagogisch betrokken
• Goed in samenwerken
• Didactisch goed onderlegd
• Flexibel 
• Doortastend
• Enthousiast
• “Geboren voor het onderwijs”

• Een aanstelling van minimaal 32 en maximaal 40 uur per 1 augustus 2022
• Een school met ontwikkelingskansen voor jezelf
• Een professioneel, kundig en enthousiast team
• Toekomstperspectief binnen Primenius
• Goede persoonlijke en professionele begeleiding
• De mogelijkheid te werken met gemotiveerde en betrokken kinderen
• Per schooljaar 22/23 een prachtig nieuw schoolgebouw 

Reageren kan t/m 22 april 2022. Voor vragen kun je contact opnemen met 
Henk-Jan Meijer, directeur van de St. Gerardus Majella. Dat kan via het 
telefoonnummer: 06 13831297

Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar: henk-jan.meijer@primenius.nl
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