
 

 
 

Oecumenische basisschool De Marimba in Purmerend  
heeft per 1 augustus 2019 

wtf 1,0 vacatureruimte in de middenbouw 
 

Welkom op De Marimba! 

De Marimba wil een school zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar zij zich gelukkig 
durven voelen om wie ze zijn. Waar ze ontdekken wie ze zijn, wat ze vinden en bij wie ze willen 
horen en waar ze uitgedaagd en geprikkeld worden om hun talenten te ontwikkelen. Vanuit een 
algemeen christelijke identiteit werken wij met passie en plezier aan kwaliteit, veiligheid en 
veelzijdigheid van kinderen. 
 
Het team van De Marimba kenmerkt zich door zijn professionaliteit en enthousiasme, we zijn 
voortdurend in ontwikkeling en alert op vernieuwing om ons onderwijs te optimaliseren. 
 
Daarnaast zijn we sterk in gedifferentieerd werken waarbij rekening wordt gehouden met de 
onderwijsbehoeften van ieder kind. Ons aanbod varieert van een eigen leerlijn voor zorgleerlingen 
tot verrijkingsgroep en plusklas. 
 

Wij zijn:  

✓ een ondernemende, oecumenische basisschool met ongeveer 370  leerlingen;  

✓ een school met 13 groepen;  

✓ ons onderwijs is gebaseerd op het adaptief onderwijs concept;  

✓ een school met een gezellig, enthousiast en professioneel team  
 

Wij staan voor:  

✓ Eenheid in verscheidenheid; samen ben je meer 

✓ Plezier hebben in leren met elkaar 

✓ Sociaal Veilig pedagogisch klimaat; (Vreedzame school) 

✓ Onderzoekend en ontdekkend leren (21ste -eeuwse vaardigheden) 

✓ Adaptief onderwijs. Leren je talenten te ontwikkelen;  

✓ Nieuwe onderwijs ontwikkelingen: programmeren, ICT-inzet, coöperatieve werkvormen 
 

Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht die affiniteit heeft met onze 

leerling populatie, gedifferentieerd les kan geven, professioneel, enthousiast 

en betrokken is. 

 
We bieden een (tijdelijke) aanstelling met uitzicht op vast. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Deborah Goudland (locatie-directeur)  
Telefoon school: 0299 - 472274 Website: www.demarimba.nl    
 
Voel je iets voor deze uitdaging?  
Mail een sollicitatiebrief plus CV naar Deborah Goudland, d.goudland@cpow.nl  . Bij gelijke 

geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.   De sluitingsdatum is 6 mei 2019. 

http://www.demarimba.nl/
mailto:d.goudland@cpow.nl

