
Functieomschrijving

Onze locatie

Reageer snel op deze vacature!

Wij bieden:Jij bent:

Groepsleerkrachten
onderbouw en middenbouw

RKB De Schelp Uithuizen

Om ons team te versterken is RKB De Schelp op zoek naar een leerkracht. Wij zijn daarvoor op zoek naar een enthousiaste 
leerkracht voor de onderbouw en de middenbouw. We hebben voor schooljaar 2022 -2023 in totaal een wtf van 1,8 te 
verdelen.
Ben ji j kindgericht, speel ji j graag een actieve rol in de ontwikkeling van kinderen en ben je in het bezit van een PABO 
diploma? Kom dan werken op RKB De Schelp!

RKB De Schelp is een school van rond de 110 leerlingen in Uithuizen (20 min rijden van de stad Groningen). Binnen de school 
ontwikkelen wij ons richting gepersonaliseerd onderwijs waarbij onze kinderen, binnen kaders, zich maximaal kunnen 
ontwikkelen op eigen tempo, niveau en leerlijn. Wij zijn op zoek naar kandidaten met een onderzoekende en enthousiaste
houding die met ons mee kunnen groeien. In ons nieuw en modern schoolgebouw werken wij als team samen en inspireren wij 
elkaar om goed gepersonaliseerd onderwijs aan te kunnen bieden. Wij maken hierbij gebruik van ieders talent.

• Een leerkracht met oog voor elk kind
• Flexibel en onderzoekend
• In staat om kinderen te zien zoals ze zijn
• Een teamplayer maar je kunt ook 

goed zelfstandig werken
• Didactisch goed onderlegd
• Een enthousiaste collega met een 

positieve mindset

• Begeleiding vanuit IB en directie
• Een team dat van en met elkaar wil leren
• Inspirerend team dat samen zorgt voor alle leerlingen
• Betrokken ouders en leerlingen
• Persoonlijke en professionele begeleiding
• Een werktijdfactor in overleg in de onder/middenbouw
• Werkdagen in overleg
• Toekomstperspectief binnen Primenius

Sollicitaties (motivatiebrief + CV) kunnen tot 9 mei 2022 gestuurd worden naar: 
personeelszaken@primenius.nl.

Voor vragen of informatie kun je bellen naar: 0595-433036 en vragen naar 
Janine Smit, directeur van RKB De Schelp.
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