
Functieomschrijving

Onze locatie

Reageer snel op deze vacature!

Wij bieden:Jij bent:

Groep 1/2(vervanging) 0,8
De Hoeksteen-Emmer Compascuum

Onze juf krijgt een baby! Kom jij ons lesgeven? 
Wij zijn een energiek groepje leerlingen. We hebben allemaal onze eigen behoefte. We vinden het leuk als ji j onze juf of 
meester wordt zolang onze juf er niet is. Wij gaan van maandag tot en met donderdag naar school. Vrijdags zijn we vrij!
Het l i jkt ons leuk om soms ook samen te werken met groep 3. Ga dat maar overleggen met de andere juf van groep 3,4 en 
5, die weet wel wat wij bedoelen. Tot ziens!

De Hoeksteen is een kleine basisschool aan de rand van Emmer Compascuum. We geven les in 3 groepen. 
Op onze school werken we zoveel mogelijk passend bij onze eigen beheersing. We zijn dit schooljaar gestart met The 
Leader in Me. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten wie ze zijn, wat ze kunnen en zeker wat ze willen ( leren).
Het team bestaat totaal uit 6 personen. 3 leerkrachten, 1 leerkrachtondersteuner, 1 IB-er, 1 directeur. Verder hebben we 
een betrokken ouderbevolking die samen met ons meer mogelijk maakt voor de leerlingen. 

• Een open en eerli jke spontane 
onderbouw leerkracht

• Samenwerkingsgericht
• Een creatieve doorzetter in alle 

opzichten
• Communicatief en stelt op het juiste 

moment de juiste vragen

• Een hele leuke school met prachtige en vrolijke leerlingen.
• Een uitdagende ( tijdelijke) baan in onze groep 1 en 2.
• Een ervaren samenwerkingsgericht team.
• Een positieve open blik en helpende hand.
• Samen meer mogelijk maken.
• Een tijdelijke baan vanwege zwangerschapsvervanging ( van 29-8 t/m 

23-12 2022)

Informatie bij Ad-Jan van Larsdonk 0591-352677

Korte motivatie + CV naar:  personeelszaken@primenius.nl

Rkbs De Hoeksteen- Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum


