
Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. 

Is dit een mooie kans voor jou en word jij onze  nieuwe 
collega in groep 3?  

Het gaat om een vacature wtf 0,6 m.i.v. 15 september 2019  
Een inwerkperiode vanaf 1 september en een  wtf 0,5 tot 1,000 zijn bespreekbaar.

Basisschool de Toermalijn is de  oecumenische school  in Purmer-Noord. Een school met ruim 
390 leerlingen, die verdeeld zijn over 16 groepen. Onze slogan is “betrokkenheid motiveert 
leren!”  
We geven onze leerlingen kaders, waarbinnen  ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 
Eigenaar leren zijn van je eigen 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, flexibele werkplekken, start- en doelen gesprekken, Leskracht en werken met 
Snappet vanaf groep vier. In groep drie werken we met de kim versie van Veilig Leren Lezen 

We zoeken iemand die: 
 Een enthousiaste houding naar kinderen en ouders heeft, vertrouwen uitstraalt. 
 Zich inzet om elke leerling de ervaring te geven dat hij/ zij ertoe doet. 
 Een  ontdekkende en actieve houding heeft in relatie tot onderwijs ontwikkeling en 
samenwerking. 

 De doorgaande lijn van groep twee naar groep drie belangrijk vindt en dit zichtbaar kan 
maken door het werken met hoeken. 

 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. 

 In het bezit is van een diploma leerkracht basisonderwijs. 

Wij bieden: 
 Een leuke, uitdagende baan in een lichte en vrolijke school. 
 Goede begeleiding en de CPOW academie voor jouw professionele ontwikkeling. 
 Mogelijkheden om te ontwikkelen. 
 Enthousiaste en betrokken collega’s. 

Interesse? Neem een kijkje op www.basisschooldetoermalijn.nl en neem  contact op  met  
Lucie Vos, de directeur van de school (06-17495183) 
Je motivatie en CV ontvangen we graag z.s.m. via directie@basisschooldetoermalijn.nl Voor 

de sollicitaties wordt de mailbox regelmatig gecontroleerd tijdens de vakantie 😊. 
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