
wij zoeken een collega die denkt in kansen, die warm
wordt van onze mooie multiculturele populatie, zich wil
verdiepen in hun specifieke (thuis)situatie en begrijpt
dat elk kind anders en uniek is;
wij zoeken een collega die zich kan vinden in het verhaal
van onze school.

De leukste kinderen van Purmerend, die zitten te
springen om een fantastische meester of juf;
een fijn team waar je in alle situaties op kunt rekenen (en
plezier mee kunt maken);
een fijne, warme, verzorgde en professionele werkplek;
een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform CAO
Primair Onderwijs. 

Wat bieden wij?

Heb je er nu al zin in? Solliciteer dan nu en twijfel niet
langer!
Je kunt direct solliciteren doorjouw CV en motivatiebrief te
sturen naar k.stander@cpow.nl.

Kijk voor meer informatie over onze school op
www.prismapurmerend.nl. Je kunt ook contact opnemen
met directeur Kathy Stander via (06) 17946786.

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.

Leerkracht groep 5 
't Prisma (fte 0,4-0,5)

Wij zoeken een actieve, enthousiaste, fijne collega voor
onze groep 5, die bereid is tot samenwerking binnen
ons fijne team en bereid is om onze leerlingen constant
uit te dagen om zo het allerbeste uit de kinderen te
halen;

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Grijp dan deze
kans en kom per 1-8-2021 werken op basisschool 't
Prisma in Purmerend!

’t  Prisma  is een oecumenische basisschool waar men zich
prettig en welkom voelt, een ontmoetingsschool waar
samenwerking en ‘samen leren’ voorop staan. Onze school
stelt zichzelf ten doel iedereen een fijne veilige plek te
bieden. Iedereen wordt gezien en telt mee. Wij bieden elk
kind, binnen de eigen mogelijkheden, zorg op maat. 

Wij staan voor zorg, betrokkenheid en samenwerking op
velerlei gebieden, voor  iedereen die op welke wijze dan ook
bij onze school betrokken is. Wij vinden het van groot
belang dat wij dit niet alleen uitspreken, maar dat een ieder
dit ook daadwerkelijk ervaart en voelt binnen onze school. 't
Prisma heeft momenteel ongeveer 230 leerlingen, deze zijn
verdeeld over 9 groepen.

Onze school 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. 

Wat zoeken wij?
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