
Een school met een goed pedagogisch klimaat, voor
leerlingen, ouders en collega’s;
een gezellig team dat er voor elkaar is;
voldoende ondersteuning bij je start op onze school;
een jaarcontract met uitzicht op een vast
dienstverband;
arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform CAO
Primair Onderwijs. 

Studenten die bijna afgestudeerd zijn worden van
harte uitgenodigd om mee te solliciteren.

Wij bieden:

Praktische informatie en procedure
Voor informatie over de school verwijzen we naar onze
website https://www.trimaran.nl/. Op www.cpow.nl kun je
meer informatie vinden over de organisatie. 
 

Interesse? Solliciteer dan nu, wie weet zijn we een
goede match!
Mail zo snel als mogelijk je brief en CV naar
directie@trimaran.nl. Voor meer informatie over deze
vacature kun je contact opnemen met Renate Maréchal,
directeur van De Trimaran via telefoonnummer 0299-
351351.

Enthousiast, met een open houding ons komt
versterken; 
de oecumenische grondslag van de school respecteert
en die ook uitdraagt;
een visie heeft op onderwijs waarbij het kind centraal
staat;
beschikt over pedagogische en didactische kwaliteiten
en en daarin verder wil groeien; 
de uitdaging wil aangaan om mee te werken aan de
verdere ontwikkeling van onze school, waarin
betrokkenheid en samenwerking hoog in ons vaandel
staan.

De Trimaran is een school waar leren en
ontwikkelen centraal staat, in een voor kinderen en
personeel plezierige, veilige en uitdagende
leeromgeving. Onze school biedt iedereen een fijne,
veilige plek om zich optimaal te ontwikkelen op
sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en sportief
gebied. Daarom is het motto “Bijzonder sterk
onderwijs voor uw kind”.

De Trimaran 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.
Geloof in onderwijs, je doet ertoe, vertrouwen en
verbondenheid zijn de kernwaarden van CPOW. 
De Trimaran heeft momenteel ongeveer 330 leerlingen,
deze zijn verdeeld over 14 groepen.

Wij zoeken een collega die:

Vacature leerkracht middenbouw

De Trimaran 0,9-1,0 fte 

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl


