
ambities heeft om vernieuwend onderwijs vorm te gaan
geven op een kleine school (leerplein/ groepsdoor-
brekend werken);
ICT-vaardig is en in de klas met Chromebooks kan werken
met de leerlingen.

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;
expertise die wij binnen de De Rietlanden en CPOW-breed
delen;
Ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. de
CPOW-academie;
een plek in een gedreven, betrokken en gezellig team!

 
Wij bieden:

 
Deze vacature wordt intern en extern opengesteld, waarbij
interne kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur
genieten.
 
Interesse? Wie weet zijn we een goede match!
Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar onze
website www.derietlandenmarken.nl,  kun je contact opnemen
met directeur Jasmijn Karsten via 0299-601317, of solliciteer
direct door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar
directie@derietlandenmarken.nl. Solliciteren kan tot en met
maandag 13 april 2020. 
 
In verband met de maatregelen ten aanzien van het inperken
van het coronavirus, volgt er nog informatie over wanneer en
hoe de sollicitatiegesprekken gaan plaatsvinden.
 
 

het werken met combinatiegroepen ziet als uitdaging;
in staat is gedifferentieerd te werken; 

Basisschool de Rietlanden op Marken zoekt per 1
augustus 2020 een groepsleerkracht 8.
 
Kom jij werken op het schiereiland van Noord-Holland?  Nog
geen tien minuten met de auto van Monnickendam ligt het
gezellige dorp Marken, een  hechte gemeenschap waarbij een
klein-schalige basisschool met  5  groepen is gevestigd.   De
school kenmerkt zich door een grote ouder- en grootouder
betrokkenheid, een sterk pedagogisch klimaat en de school
biedt ruim opgezette lokalen met veel daglicht wat voor een
heerlijke werkplek zorgt. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
leerkracht die met ons wil bouwen aan de kwaliteit van
onderwijs en de visie en missie van de school verder wil
versterken.
 
De Rietlanden 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.
 
Natuurschool: onderwijs dicht bij de natuur!
De Rietlanden  is  zich vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan
profileren als NATUUR school. Deze NATUUR-school kenmerkt
zich natuurlijk met een profilering met de natuurlijke
omgeving  door  de natuur centraal te  stellen  binnen ons
onderwijs. Daarnaast staat de  NATUUR-school voor de
volgende   kern-waarden:  Nieuwsgierigheid,  Aandacht,  Talent-
ontwikkeling, Uniek/Uniciteit (zelfontplooiing) en Respect. 
 
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die:

 
 
 

Leerkracht groep 8
PCB De Rietlanden

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

(fte 0,6)

https://www.derietlandenmarken.nl/

