
 

 

Oecumenische basisschool Trifolium 
Pinksterbloem 67-69, 1441 RJ Purmerend, 0299-660717 / 06-23048297, info@bs-trifolium.nl 

 
Van GROEI naar BLOEI ! 

 
 

 

 

VACATURE  

leerkracht op Trifolium Purmerend!  

Het betreft een langdurige ziektevervanging met een aanstelling van 0,4 – 0,8 wtf per direct  

met uitzicht op een vaste aanstelling in de flexpool van CPOW 

Groep 1 t/m 4 (intern kan er geschoven worden) 

Trifolium is een sfeervolle warme school met ongeveer 170 kinderen. Wij werken met zeven 

groepen. Door de kleinschaligheid kennen alle kinderen en leerkrachten elkaar. Dit schept een 

klimaat waar kinderen zich veilig en erkend voelen.   

 

Wij zijn op zoek naar een leerkracht die affiniteit heeft met waardengedreven onderwijs en mee wil 

werken om dat op onze school nog verder uit te bouwen, denk aan; 

* onze missie van GROEI naar BLOEI vanuit de visie Gelukkige, Respectvolle, Ondernemende, 

Empatische, Intrinsiek gemotiveerde kinderen, ouders en leerkrachten.  

* doelgericht werken middels de doelen van SLO 

* het werken met portfolio’s en kindgesprekken; 

* traject leerKRACHT; 

 

Wij verwachten dat deze nieuwe collega:  

* zin heeft om bij te dragen aan de ontwikkelingen op Trifolium; 

* flexibel, enthousiast en gemotiveerd is om in het basisonderwijs met kinderen aan de slag te gaan;  

* open staat voor samenwerking en overleg;  

* proactief is en oplossingsgericht denkt; 

* ICT vaardig is;  

* bekend is met de Vreedzame School principes;  

* goed kan plannen en organiseren; 

* beschikt over professionele communicatieve  en sociale  vaardigheden.  

Voel je iets voor deze uitdaging en wil jij onze nieuwe collega worden? Ga dan naar www.bs-

trifolium.nl voor meer informatie over de school.  Je motivatie en CV ontvangen we graag zo snel 

mogelijk, uiterlijk vóór 12 oktober 2018, via het mailadres f.tump@cpow.nl. Voor meer informatie 

over deze vacature kan je contact opnemen met Femke Tump, directeur Trifolium via 

telefoonnummer 06-10902400.  

Zodra je motivatie en CV binnen is wordt er contact met je opgenomen voor een gesprek. Het geven 

van een proefles kan gevraagd worden.  
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