
 

 

 

 

 

BASISSCHOOL DE RIETLANDEN ZOEKT PER 1 AUGUSTUS 2019: 

GROEPSLEERKRACHT GROEP 6 

(0.8 fte) 

 

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 kleinschalige basisschool met 4 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. 

 

NATUUR SCHOOL: ONDERWIJS DICHTBIJ DE NATUUR 

De Rietlanden wil 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. Techniek en 

duurzaamheid spelen daarbij ook een belangrijke rol om de leerlingen voor te bereiden op 

de toekomst. Daarnaast staat de NATUUR-school voor de volgende kernwaarden: 

Nieuwsgierigheid, Aandacht, Talentontwikkeling, Uniek/Uniciteit (zelfontplooiing) en 

Respect.  

Wij zijn op zoek naar een leerkracht, die het werken met combinatiegroepen ziet als 

uitdaging en in staat is gedifferentieerd te werken. Een leerkracht die ambities heeft om 

vernieuwend onderwijs vorm te gaan geven op een kleine school 

(leerplein/groepsdoorbrekend werken). Een leerkracht die ICT-vaardig is en in de klas met 

Chromebooks kan werken met de leerlingen.  

PROCEDURE 

Je kunt je motivatiebrief en C.V. sturen naar directie@derietlandenmarken.nl ter attentie 

van Jasmijn Karsten (directeur). De sluitingsdatum is op maandag 22 april 2019. 

Op dinsdag 23 april hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 24 april 2019.  

 

Mocht je graag voorafgaand een rondleiding willen door de school om te kijken of  

De Rietlanden jouw nieuwe werkplek kan worden, dan ben je van harte welkom. 

Voor eventuele vragen, aanmelding voor een rondleiding of het opvragen van het nieuwe 

schoolplan, kun je contact opnemen via bovenstaand e-mailadres of bellen naar: 

0299-601317. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. 
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