
Functieomschrijving

Onze locatie

Reageer snel op deze vacature!

Wij bieden:Jij bent:

Leerkracht bovenbouw 
1.0 FTE

Wij zoeken een leerkracht voor de bovenbouwgroep 6-7-8 voor 5 dagen in de week.  Je geeft volgend schooljaar les aan 17 
kinderen in de bovenbouw. Daarnaast heb je ook een onderwijsassistent in de groep die jou kan ondersteunen in het 
begeleiden van de kinderen.  Op onze facebook- en instagrampagina hebben we nog een leuke film gezet waarin we deze 
vacature iets uitgebreider toelichten. Deze kunnen we van harte aanbevelen om jouw beeld van onze school nog 
completer te maken. 

Wij zijn een school voor Ervaringsgericht onderwijs en zijn volop in ontwikkeling binnen dit concept. Het welbevinden en de 
betrokkenheid van onze kinderen staat altijd centraal in ons onderwijs waarbij we werken vanuit relatie en vertrouwen. 
Lijkt het jou leuk om onderdeel van een betrokken team als ook onderdeel van de EGO-ontwikkeling bij ons te zijn, 
solliciteer dan gauw. Onze school gaat medio volgend kalenderjaar verhuizen naar een nieuwbouwlocatie waar we samen 
met twee andere scholen en een kinderopvangorganisatie in gehuisvest zullen worden. 

• Iemand met een goede 
pedagogische grondhouding. 

• Iemand die wil kijken achter het 
gedrag van kinderen om ze zo 
verder te helpen in hun 
ontwikkeling

• Iemand die samen met ons 
fantastische team verder mee wil 
bouwen aan ons EGO-concept 

• Een betrokken team  op inhoud maar zeer zeker ook op relatie 
onderling

• Fantastische kinderen die je ‘s ochtends tijdens het koffiedrinken 
verwelkomen met een knuffel / hoe mooi is dat ☺

• Een werkomgeving zonder werkdruk en overbodige administratie die 
het kind niet verder helpen

• Een werkomgeving waar relatie, autonomie en competentie in balans is 
en je daardoor met nog meer plezier naar je werk gaat

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Alex Otten (directeur) Dat 
kan telefonisch via 06-14364133  of per e-mail: alex.otten@primenius.nl 
Reageren op de vacature kan door jouw CV plus motivatie voor 8 mei 2022 te 
sturen naar alex.otten@primenius.nl
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