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Jij bent: Wij bieden:

Reageer snel op deze vacature!

Leerkracht groep 3, wtf 1,0
St. Antonius - Musselkanaal

Vanaf 6 maart 2023, na de voorjaarsvakantie, tot het einde van het schooljaar zijn wij op zoek op zoek naar een 
enthousiaste leerkracht voor groep 3. De voorkeur gaat uit naar één leerkracht voor alle dagen. Echter is het ook mogelijk 
om parttime te worden ingezet. De St. Antoniusschool biedt een leerkracht de kans om in een jong, ambitieus en lerend 
team te komen werken met gepersonaliseerd onderwijs. Uitgangspunt op de St. Antoniusschool is om de kinderen te 
enthousiasmeren en te motiveren voor het leren. Groep 3 bestaat uit twintig leerlingen.

De St. Antoniusschool staat midden in Musselkanaal en heeft rond de 150 kinderen op school. De school heeft het 
schooljaar 2022-2023 zeven groepen. Bijna alle groepen hebben één leerkracht. Er werken op de St. Antoniusschool drie 
meesters en vier juffen, twee onderwijsassistentes, een intern begeleider, conciërge en een directeur. Tevens heeft de 
school een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

• Enthousiast
• Gedreven
• Empathisch 
• Betrokken
• Teamspeler 
• Pedagogisch een kei

• Een aanstelling voor 40 uur per 6 maart 2023, wtf 1,0
• Een duobaan behoort tot de mogelijkheden, wtf 0,4 - 0,6
• Een team waar gezamenlijk het onderwijs wordt ontwikkeld 
• Een enthousiast, jong, ambitieus en gedreven team
• Bewegend en spelend leren in alle groepen
• Ruimte om het onderwijs zelf vorm te geven

Lijkt het je leuk om het verschil voor kinderen te maken? Reageer dan op deze vacature. Dat kan 
t/m 25 januari 2023 via de mail naar marjolein.sijmons@primenius.nl. Voor vragen kun je contact 
opnemen met Marjolein Sijmons, directeur van de St. Antonius via telefoonnummer 0599-413994 
of 06-51460012. Meer informatie over de school kun je vinden op www.st-antoniusschool.nl.
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