
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zoeken per 6 maart 2019 een enthousiaste leerkracht! 
 
 

Tijdelijke formatieve vacature van fte 0.6: 
Leerkracht groep 1/2A (woensdag en donderdag) 

Leerkracht 1/2B (vrijdag) 
 
Voor de periode van 6-3-2019 t/m 31-7-2019 hebben wij een vacature in onze twee kleutergroepen 
met een totale werktijdfactor van 0.6. Het is ook mogelijk om op een deel van de vacature (dus fte 
0,4 of fte 0,2) te reageren. Bij goed functioneren heb je uitzicht op een vast dienstverband binnen de 
KPOA e.o. 
 
De Biezen is een kleine, gezellige basisschool in Hoogland. Op De Biezen vinden kinderen een plek 
om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontdekken. Samenwerken, leren in een goede 
sfeer en plezier maken staat bij De Biezen voorop. Elk kind is uniek en heeft talent. Vanuit een 
veilige en uitdagende leeromgeving krijgt iedere leerling de kans om zijn talent te ontplooien, waarbij 
leren in samenhang (o.a. door thematisch geïntegreerd onderwijs voor wereldverkenning) voor ons 
een speerpunt is. Kort samengevat noemen we dit op de Biezen: ‘Ontdek jezelf, groeien naar de 
toekomst’.  
 

Wij zijn op zoek naar jou! 
 
Ben jij de leerkracht die: 

• affiniteit heeft met werken in de onderbouw? 

• optimaal wil aansluiten bij de mogelijkheden van het kind? 

• zorgt voor leren in samenhang? 

• de juiste didactische en pedagogische vaardigheden bezit?  

• creativiteit niet alleen vorm geeft binnen de expressievakken, maar ook tijdens het leren? 

• belang hecht aan ouderbetrokkenheid? 

• wil werken en leren in een fijn, betrokken team? 

Klim dan in de pen en stuur je motivatiebrief en CV voor 25-01-2019 naar j.meijer@kpoa.nl of neem 
contact op met Jessica van den Broek (schoolleider) op telefoonnummer: 033-4802028 of 
06-30498744. In overleg met jou wordt een geschikt moment gekozen voor een mogelijk gesprek.  
 

We hopen je te ontmoeten! 
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