
   
 

   
 

        VACATURE GROEPSLEERKRACHT 

  

Oecumenische basisschool  

Het Baken te Purmerend 

zoekt voor het schooljaar 2019-2020  

een enthousiaste collega  (wtf 0,6) 
 

Op oecumenische basisschool Het Baken is per 1 augustus 2019 deze vacature beschikbaar gekomen.  

Het betreft een baan voor een middenbouwgroep met uitzicht op een vaste betrekking. 

  
Wij hebben:  

• een gezellige, overzichtelijke en mooie school met ongeveer 175 leerlingen; 

• een school met 6 homogene groepen en 2 groepen 1/2; 

• een school met een professioneel, enthousiast team, bestaande uit 14 collega’s.  

 

Wij hanteren: 

• vanaf groep 4 digitaal-methodische-leerprogramma’s (kinderen hebben hun eigen device maar 

werken daarnaast ook schriftelijk); 

• voor de zaakvakgebieden zijn wij afgelopen schooljaar gestart met de methode FAQTA. (o.a. 

gericht op de 21ste eeuwse vaardigheden). 

  
Wij staan voor:  

• betrokkenheid, aandacht, kwaliteit, enthousiasme, vertrouwen, normen en waarden; 

• plezier hebben in leren met elkaar; 

• sociaal veilig pedagogisch klimaat;  

• leren van en met elkaar rond bordsessies en verbeterborden (traject LeerKracht). 

 

Wij vragen van jou:  

• een flexibele, enthousiaste en gemotiveerde instelling;  

• een open houding t.a.v. samenwerking en overleg;  

• een professionele communicatie en sociale vaardigheden. 

 

Afgelopen jaren hebben we als school een ontwikkeling doorgemaakt waarbij ICT, spelend en bewegend 

leren (m.n.  in de onderbouw), coöperatieve werkvormen en autonomie een steeds grotere rol binnen 

ons onderwijs innemen. Voor komend schooljaar ligt het accent vooral op het (verder) ontwikkelen van 

leerpleinen, implementatie FAQTA, gepersonaliseerd leren bij rekenen (WIG) en begrijpend lezen. 

 

Wij zijn op zoek naar een collega die met zijn/haar kwaliteiten kan aansluiten bij deze ingeslagen weg. 

Ben jij positief, proactief en krijg je zin om deze uitdaging aan te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Voor informatie kunt u contact opnemen met de directeur: 

Leonard van Koningsbruggen, mobiel 06-44120119  of via de telefoon van school: 0299-646 648. 

 

Voel je iets voor deze uitdaging? Schrijf of mail voor 10 mei 2019 een sollicitatiebrief plus CV 

naar Leonard van Koningsbruggen Purmerend of via l.vankoningsbruggen@cpow.nl . De 

gesprekken vinden plaats in de week van 27 mei. 

 

Oe. Bs Het Baken  

Grevelingenmeer 62 

1447 AS Purmerend                                                                                            website: www.bakenpurmerend.nl . telefoon: 0299-646 648 

http://www.bakenpurmerend.nl/

