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                                                                                                                     Samen met passie ontwikkelen  

Basisschool Veldzijde zoekt met ingang van 1 augustus 2020 een 

 

LEERKRACHT voor de onder- en middenbouw 

FTE 0,4000 

optioneel: aanvulling met vervangingsuren tot nader te bepalen einddatum 

Basisschool Veldzijde is een fijne school waar iedereen zich welkom voelt en waar aandacht is voor elkaar. 

Het komende schooljaar starten wij met 150 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Wij werken samen in 

een betrokken team vanuit onze missie ‘samen met passie ontwikkelen’ en de uitgangspunten van de 

Kanjertraining. Wij willen van elkaar leren en kennis delen. Onze leerlingen zijn uniek en energiek.  

Ieders kwaliteiten en talenten willen wij versterken en samen verder groeien in het onderwijs. 

Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij een nieuwsgierige en leergierige professional met reflectief 

vermogen en hart voor onze leerlingen. Die samen met ons wil werken aan een veilig pedagogisch klimaat 

en goed onderwijs. Gewoon een fijne collega! 

Werkzaamheden: 

 Lesgevende taken in de onder- of middenbouw 

 Groepsverantwoordelijke taken 

 Taken conform taakbeleid (in overleg te bepalen) 

Functie-eisen: 

 Gediplomeerd leerkracht basisonderwijs 

 Bij voorkeur in bezit van diploma bewegingsonderwijs 

 Ervaring heeft en enthousiast is om in de onder- en middenbouw les te geven 

 Er voor de kinderen is en bezig is met de ontwikkeling van kinderen 

 Affiniteit heeft met het gebruik van ICT in de school 

 Contacten met ouders belangrijk vindt en graag in teamverband wil werken 

 Wil bijdragen aan de ontwikkeling en uitgangspunten van de school 

 

Wij bieden jou: 

 een uitnodigende en uitdagende leeromgeving 

 een omgeving die zich ontwikkelt naar een professionele leergemeenschap 

 ruimte om jouw eigen talent te ontwikkelen 

 goede begeleiding en ondersteuning 

 

Het betreft een aanstelling voor de maandag en dinsdag en kan aangevuld worden met vervangingsuren. 

Over de exacte invulling gaan we graag met jou in gesprek.  
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Procedure en reactie  

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Brigitta van Zon, directeur van 

basisschool Veldzijde, per mail via bvanzon@skolo.nl. Meer informatie over de school is te lezen op 

www. veldzijde.nl. 

We zijn benieuwd naar jou, dus stuur een korte motivatiebrief met CV naar bureau@skolo.nl o.v.v. 
vacature Veldzijde. Reageren kan tot en met maandag 25 mei 2020. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.vijf-er.nl/

