
  

 

 

 

WERKEN BIJ DE TOERMALIJN IN PURMER-NOORD? 

WORD ONZE NIEUWE COLLEGA IN GROEP 7! 

Basisschool de Toermalijn is dé oecumenische school in Purmer-Noord. Wij zijn een trots lid van de Stichting 
Confessioneel Primair Onderwijs Waterland. 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.  
De Toermalijn telt ruim 370 leerlingen, die verdeeld zijn over 16 groepen. Als basisschool richten wij ons 
onderwijs in, aan de hand van onze slogan “betrokkenheid motiveert leren!”. Hierbij laten wij de kinderen én 
leerkrachten eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Daarnaast wordt ons onderwijs gekenmerkt door het 
met plezier naar school gaan. Wij leggen ons actief toe op de Kanjertraining, flexibele werkplekken, start- en 
doel gesprekken, Leskracht en het werken met Snappet. Ons fijne team bestaat uit 33 leden en vanaf 1 januari 
2020 komt er een plek vrij. 

 

We zoeken  een collega die: 
▪ In het bezit is van de diploma leerkracht basisonderwijs; 
▪ Leerlingen in de bovenbouw weet te motiveren, te begeleiden en uit te dagen; 
▪ Een belangrijke spil wordt in de voorbereiding van onze leerlingen voor het VO; 
▪ Communicatief sterk onderlegd is, ICT-vaardig en daarmee in staat is op niveau met ouders en leerlingen te 

communiceren; 
▪ Gelooft dat ‘elke leerling ertoe doet’ en dit ook uitstraalt; 
▪ Een vooruitziende blik heeft en actief bijdraagt aan ons sterke pedagogisch klimaat, onderwijsontwikkeling en 

samenwerking. 
 

Wij bieden: 
▪ Een uitdagende functie als leerkracht in groep 7 - wtf 1.0; 
▪ Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast in salarisschaal L10, conform CAO PO;  
▪ Een intensieve persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te maken binnen onze 

organisatie; 
▪ Een aanstelling in een licht en ruimtelijk schoolgebouw met mogelijkheden; 
▪ Expertise die wij binnen de Toermalijn en CPOW-breed delen; 
▪ Ruimte voor professionele ontwikkeling middels de jaarlijkse studie tweedaagse (op locatie) en daarnaast het 

actuele aanbod van de CPOW academie; 
▪ En last but not least: word je deel van een gedreven, betrokken en gezellig team. 

 

Interesse? Wie weet zijn we een goede match! 
Kijk voor meer informatie op www.basisschooldetoermalijn.nl en/of neem contact op met de directeur Lucie Vos 
via 06-17495183 of stuur direct jouw CV en motivatiebrief naar directie@basisschooldetoermalijn.nl.  
Solliciteren kan tot en met maandag 14 oktober.  
Een wtf van 0,5 - 1,0 is bespreekbaar. 
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