
 
Basisschool De KlimOp is populair in Purmerend en is de laatste jaren uitgegroeid tot dé grootste
oecumenische basisschool in de wijk Overwhere. De KlimOp is een trots lid van de Stichting Confessioneel
Primair 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 snel veranderende
maatschappij.
 

Basisschool De KlimOp telt ongeveer 500 leerlingen, die verdeeld zijn over 18 groepen. Als basisschool richten
wij ons onderwijs in, aan de hand van onze slogan: 'Ik hoor erbij!'. Hierbij staat de stem van de leerling voor ons
centraal. Daarnaast wordt ons onderwijs gekenmerkt door het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) en New
Pedagogisch for Deep Learning (NPDL). Wij leggen ons actief toe op spelend en ontdekkend leren, de
methode WO-Los, het werken met leerpleinen voor de onder-, midden- en bovenbouw en leerKRACHT: om
iedere dag samen een beetje beter te worden. Ons fijne team bestaat uit 30 leden en vanaf 1 januari 2020
komt er een plek vrij. 
 

Wij zoeken een leerkracht die: 

In het bezit is van het diploma leerkracht basisonderwijs; 
Leerlingen in de middenbouw weet te motiveren, te begeleiden en uit te dagen; 
Enthousiast, positief en proactief is en bovenal: graag een leven lang wilt leren; 
Kritisch naar zichzelf durft te kijken en buiten de bestaande kaders durft te denken;
Gelooft dat ‘elke leerling ertoe doet’ en dit ook uitstraalt;
Een vooruitziende blik heeft en actief bijdraagt aan ons sterke pedagogisch klimaat, onze verbetercultuur en
samenwerking.

 

Wij bieden: 

Een uitdagende functie als leerkracht middenbouw | wtf 1.0; 
Een tijdelijke aanstelling met zicht op vast in salarisschaal L10, conform CAO PO; 
Intensieve persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te maken binnen de organisatie;
Betekenisvol werk binnen een licht en ruimtelijk schoolgebouw, op één van de twee locaties; 
Expertise die wij binnen De KlimOp en CPOW-breed delen; 
Ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. de CPOW academie; 
En last but not least: word je deel van een gedreven, professioneel en veranderingsbereid team.

 

Interesse? Wie weet zijn we een goede match! 

Kijk voor meer informatie op www.klim-opschool.nl, neem contact op met de directeur Ingrid van
Koningsbruggen of directeur Marjolijne Mulders via 0299-421969 of solliciteer direct door jouw CV en
motivatiebrief te sturen naar directie@klim-opschool.nl. Solliciteren kan tot 18 november 2019.

W E R K E N  B I J  D E  K L I M O P ?  
Word leerkracht van de middenbouw!

Geloof in onderwijs


