
Intensieve begeleiding en intervisie om jou te ondersteunen
en wegwijs te maken binnen onze school;
een fijne werkplek met enthousiaste en betrokken collega’s;
een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
arbeidsvoorwaarden en salaris (L10) conform CAO Primair
Onderwijs.  

Wij bieden:

Wil jij onze collega worden?
Wij nodigen je van harte uit om bij ons te solliciteren en wie
weet word jij onze nieuwe collega!

Ga dan naar www.basisschooldevlieger.nl voor meer informatie
over onze school. Je motivatie en CV ontvangen we graag, via
het mailadres directie@basisschooldevlieger.nl. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Franciene Wennekers, directeur van De Vlieger
via telefoonnummer 0299-641270 of 06-17626034. 
We hopen je te ontmoeten!

Positief wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen;
een teamspeler is;
beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
een open houding heeft;
enthousiasme en vertrouwen uitstraalt naar kinderen,
ouders en collega’s;
meedenkt en helpt bij het verder ontwikkelen van ons
onderwijs.

 
Basisschool De Vlieger is gevestigd in de Purmer-Zuid. De
school telt ruim 300 leerlingen. Wij zijn op zoek naar een
leerkracht die samen met ons team de kinderen wil
voorbereiden op hun toekomst door een goede basis te leggen
in een veilige omgeving. Iemand die oog en hart voor kinderen
heeft! We zijn een school die kinderen nieuwsgierig en
betrokken laten zijn en waar we zelfstandigheid en
welbevinden belangrijk vinden. De vreedzame school en ICT
hebben een belangrijke plek in ons onderwijs. Flexibele
werkplekken, het voeren van kind coach-gesprekken,
onderzoekend leren en eigenaarschap zie je terug op onze
school.

Wij zoeken een leerkracht die: 

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

Leerkracht 
middenbouw-bovenbouw
De Vlieger (fte 0,6)

deels vervanging

Wil jij kinderen een stap verder brengen in hun ontwikkeling?! 

Kom dan per 1 augustus 2021 werken op basisschool De Vlieger. De Vlieger is een groeiende
school, waar het kind gezien wordt en plezier heeft in zijn leren. 

http://www.basisschooldevlieger.nl/
mailto:directie@basisschooldevlieger.nl

