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Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht 
voor een instroomgroep (0.4 fte).  
 
In verband met het starten van een instroomgroep 
hebben wij voor de periode van 1 maart 2021 tot  
1 augustus 2021 een vacature voor 2 dagen  
(voorkeur donderdag-vrijdag). 

DE BIEZEN
De Biezen is een kleine basisschool in Hoogland. 
Vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving krijgt 
iedere leerling de kans om zijn talent te ontplooien.  
Leerlingen op de Biezen ontdekken hun talent  
en ontwikkelen zich tot zelfverantwoordelijke en 
weerbare individuen met respect voor de ander.  
Dit is samen te vatten in onze slogan: ‘Ontdek jezelf, 
groeien naar de toekomst’. Kinderen hebben recht op 
goed onderwijs en wij sluiten zoveel mogelijk aan  
bij wat het kind nodig heeft om zich optimaal te  
ontwikkelen. Bij de kleuters doen wij dit door spelend  
en ontdekkend te leren binnen thema’s die aansluiten  
bij de belevingswereld van 4- tot 6-jarigen. 

OMSCHRIJVING
Vanaf 1 maart 2021 starten we een instroomgroep 
voor onze allerjongste leerlingen. Je werkt hierbij 
samen met een duo-collega en met 3 collega’s uit  
de andere twee kleutergroepen. Vind je het een  
uitdaging om les te geven aan een instroomgroep  
en vind je het leuk om samen te werken in een  
betrokken team? Dan zijn we op zoek naar jou!
 

WIJ ZOEKEN IN JOU:
– Affiniteit met jongste kleuters.
– Bij voorkeur ervaring met kleuters.
– Een flexibele collega met een proactieve en  
 lerende houding.
– Een enthousiaste en betrokken teamspeler.

WIJ BIEDEN JOU:
– Een enthousiast team op een fijne, kleinschalige  
 school.
– Intensieve samenwerking binnen het onderbouw- 
 team, waarbij we samen vormgeven aan de  
 thema’s en het onderwijs aan het jonge kind.
– Begeleiding en ondersteuning vanuit de andere  
 onderbouwleerkrachten, de intern begeleider en  
 de schoolleiding.
– Bij goed functioneren uitzicht op vast dienst- 
 verband binnen KPOA.

INTERESSE?
De sollicitatie kun je sturen naar: biezen@kpoa.nl  
voor 31 januari 2021. De gesprekken vinden plaats 
op maandag 8 februari (na 15.00 uur) met de school- 
leider, de teamleider en een leerkracht van het  
onderbouwteam.

Op onze website www.debiezen.nl is meer informatie  
over de school te lezen. Ook is het  
mogelijk om contact op te nemen  
met Jessica van den Broek  
(schoolleider), Kraailandhof 1,  
3828 JN Hoogland,
T 033-4802028.

PER 1 MAART ZOEKEN WIJ EEN 
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