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Ben jij een enthousiaste  en betrokken leerkracht?   
Die zoeken wij i.v.m. ziektevervanging 

Het gaat om een benoeming in de vaste flexibele schil* 

WTF 0.8 met ingang van 01-08-2019 
 

Basisschool de Toermalijn is de  oecumenische school  in Purmer-Noord. Een school met ruim 
380 leerlingen, die verdeeld zijn over 16 groepen. Onze slogan is “betrokkenheid motiveert 
leren!”  
We willen de kinderen kaders geven, waarbinnen  ze de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. Eigenaar leren zijn van je ontwikkeling en met plezier naar school gaan vinden 
we  belangrijke pijlers van ons onderwijs. Dit doen we o.a. door het inzetten van de 
Kanjertraining, werken met Snappet, flexibele werkplekken, start- en doelen gesprekken en 
Leskracht. 
 
We zoeken iemand die: 

 Een  ontdekkende houding heeft in relatie tot onderwijs ontwikkeling en samenwerking 
 Open en proactief kan communiceren 
 Goed kan plannen en organiseren 
 Een enthousiaste houding naar kinderen en ouders heeft, vertrouwen uitstraalt 
 Zich inzet om elke leerling de ervaring te geven dat hij/ zij ertoe doet 
 ICT vaardig is 
 Een korte pakkende instructie kan geven en weet wat kinderen daarna nodig hebben 
 Meedenkt op het gebied van kwaliteitszorg, werken met leerlijnen en het ontwikkelen 
van toekomstgerichte vaardigheden. 
 

Wij bieden: 
 Een leuke, uitdagende baan in een lichte en vrolijke school 
 Goede begeleiding 
 Mogelijkheden om te ontwikkelen 
 Enthousiaste en betrokken collega’s. 

 
Voel jij iets voor deze uitdaging, dan nodigen wij je van harte  uit om te solliciteren. Kijk op 
www.basisschooldetoermalijn.nl voor meer informatie over de school of neem contact op 
met  Lucie Vos, de directeur van de school via 0299-641699 of 06-17495183. 
Je motivatie en CV ontvangen we graag, uiterlijk voor 7 juni 2019 naar 
directie@basisschooldetoermalijn.nl . 
 
*Het betreft een benoeming L10 in de vaste flexpool van CPOW en na een jaar - bij goed functioneren (waar een 

beoordeling aan ten grondslag ligt) - uitzicht op vast dienstverband. Vanuit de flexpool is de inzet – zolang als er vervanging 
nodig is – op basisschool De Toermalijn. 
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