
In het bezit is van het diploma leerkracht
basisonderwijs;
denkt in kansen;
bewust en met passie werkt aan kwaliteit;
hoge verwachtingen heeft van zichzelf en van de
leerlingen;
affiniteit heeft met kinderen in de bovenbouw;
enthousiast is en open staat voor nieuwe
ontwikkelingen;
flexibel en een teamplayer is.

Jezelf kunnen zijn, daar gaat het om op De Hoeksteen. Dit
geldt voor de leerlingen, maar ook voor het personeel. 

De Hoeksteen is een christelijke basisschool in de
dorpskern van Landsmeer, waar kinderen gezien en
gehoord worden, de talenten van kinderen zo goed
mogelijk worden aangesproken en waar de kinderen in de
gelegenheid zijn om hun leervragen te onderzoeken. 

De Hoeksteen is een groeiende school met ongeveer 180
leerlingen, waar leerlingen, ouders en teamleden een
betrokken en veilige schoolgemeenschap vormen.

De Hoeksteen is een trots lid van de Stichting
Confessioneel Onderwijs Waterland (CPOW). Deze stichting
is verantwoordelijk voor 16 basisscholen in Purmerend,
Edam, Ilpendam, Landsmeer, Marken en Monnickendam.
CPOW richt zich op het hoogst haalbare op het gebied van
kennis en vaardigheden, talentontwikkeling én het welzijn
van kinderen in onze snelle maatschappij. 

Wij zoeken een collega die:

Een tijdelijke aanstelling (1 jaar) met na een jaar – bij
goed functioneren - zicht op een benoeming voor
onbepaalde tijd;
arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform cao
primair onderwijs;
persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en
wegwijs te maken binnen onze organisatie;
een dynamische werkomgeving in een modern
schoolgebouw;
een fijne werkplek met een betrokken team dat met
elkaar hard werkt aan de kwaliteit van het onderwijs;
ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. de
CPOW academie.

Wij bieden:

Ben jij die betrokken, nieuwsgierige en enthousiaste
leerkracht en ben jij op zoek naar uitdaging in de
bovenbouw, dan ben je bij ons van harte welkom. 

Interesse? Solliciteer dan nu en wie weet zijn we een
goede match!
Kijk voor meer informatie over onze school op
www.pcbdehoeksteen.nl. Je kunt ook contact opnemen
met directeur Batje van den Brink via 020- 4820660 / 06
17341687 of direct solliciteren door jouw sollicitatiebrief
en CV op te sturen naar directie@pcbdehoeksteen.nl

Vacature leerkracht bovenbouw

De Hoeksteen      0,8 fte

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

Basisschool De Hoeksteen in Landsmeer zoekt
per 1 augustus 2021 een leerkracht voor de
bovenbouw (0,8 fte). 

http://www.pcbdehoeksteen.nl/
mailto:directie@pcbdehoeksteen.nl

