
Functieomschrijving

Onze locatie

Reageer snel op deze vacature!

Wij bieden:Jij bent:

Leerkracht bovenbouw wtf 0,6

Leerkracht onderbouw wtf 0,4
Klazienaveen

Als leerkracht van onze school geef je, in combinatie met moderne leermiddelen, gepersonaliseerd onderwijs waardoor 
onze kinderen vanuit welbevinden en betrokkenheid zich maximaal kunnen ontwikkelen. Als onderdeel van het team heb 
je aandacht voor de eigen leerstijl  en talenten van kinderen. Je werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind gezien en 
gehoord moet worden. Wij zijn op zoek naar gedreven leerkrachten voor de bovenbouw en onderbouw die zichzelf 
herkennen in onze visie, een aanvulling zijn voor het team en van betekenis zijn voor onze kinderen.

De Pastoor Middelkoopschool is een snel groeiende school dat onderwijs verzorgt aan ruim 190 kinderen. Op onze school 
handelen wij vanuit de principes van de Vreedzame School waarin kinderen samen leren om beslissingen te nemen en 
conflicten op te lossen. Ook leren we ze open te staan voor de gemeenschap en verschillen tussen mensen.  
Naast de continue ontwikkeling van ons onderwijs zijn we bezig met de overgang naar een nieuw te bouwen school. Een 
spannende en uitdagende tijd waar ook ji j deel van kan uitmaken. 

• een leerkracht die enthousiast 
wordt van het werken met kinderen

• actief en betrokken
• iemand die zichzelf herkent in onze 

visie op onderwijs
• heel blij geworden van deze 

vacature!

• een enthousiast team die wat voor elkaar over heeft
• een school waar ieder kind gezien wordt en welkom is
• een school met een positieve kijk op de toekomst en waar we denken in 

mogelijkheden.
• een betrokken ouderpopulatie

Graag ontvangen wij uiterli jk 8 mei je soll icitatie met cv. Deze kan je mailen 
naar gerrit.vanloon@primenius.nl.
Eerst even contact? Bel dan voor 22 april naar de school, 0591-313012, en 
vraag naar de directeur, Gerrit van Loon.
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