
Functieomschrijving

Onze locatie

Reageer snel op deze vacature!

Wij bieden:Jij bent:

Leerkracht groep 1 / 2
Maria in Campis in Assen

De Maria in Campisschool in Assen zoekt voor 2 dagen per week (woensdag en donderdag) een leerkracht voor groep 1/2. 
Heb je passie voor het jonge kind, ben je enthousiast, kun je een rijke leeromgeving creëren, heb je affiniteit met taal en wil 
je samenwerken en leren binnen een enthousiast team, dan is dit je kans op een fijne plek in het onderwijs. We richten ons 
op optimale kansen voor ieder kind. 

De Maria in Campisschool is een onderdeel van IKC Maria in Campis. We zijn een relatief klein IKC met 94 kinderen. We zijn 
een groene school, waarbij het onderwijs zich kenmerkt door een duidelijke structuur. De kinderen leren spelenderwijs en 
we gaan ervan uit dat kinderen veel kunnen en kunnen leren. We leren, werken, spelen en vieren met elkaar. We vinden 
samenwerken en samen leren erg belangrijk. We zijn een plek waar je jezelf mag zijn, waar je persoonlijk leiderschap leert 
en waar waardering en respect een belangrijke plaats innemen.

• Enthousiast, betrokken en empathisch
• Samenwerkend
• Nieuwsgierig en leergierig
• Gestructureerd 
• Een onderwijsprofessional (met een pabo-

diploma, waarbij enige werkervaring in het 
onderwijs gewenst is)

• Een sfeer waar je jezelf kan zijn.
• Een werkplek waar je gehoord, gezien en ondersteund wordt.
• Een aanstelling van 0,4 wtf. Er is een kans dat we te zijner tijd meer 

kunnen aanbieden.
• Een professioneel en samenwerkend team.
• Een grote betrokken Stichting met locaties in Drenthe en Groningen. 

Heb je interesse en/of denk je dit wil ik? Stuur dan uiterlijk maandag 16 januari 
2023 je motivatiebrief naar roos.bakx@primenius.nl.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je eerst meer weten? Neem dan gerust  
telefonisch contact op. Wil je langskomen, dan kan dat natuurlijk ook.
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