Vacatures Stichting Allure
Stichting Allure is een ambitieuze onderwijsorganisatie bestaande uit vijftien openbare
basisscholen in de West-Friese gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Stichting
Allure is een organisatie met een open, prettige, betrokken en nuchtere West-Friese leeren werksfeer.
De missie van Stichting Allure is alle leerlingen te laten uitgroeien tot wereldburgers in
West-Friesland. In het beleidsplan 2015-2019 heeft Stichting Allure een beperkt aantal
streefdoelen geformuleerd die worden gerealiseerd. Het aantal doelen is gering maar de
ambities zijn groot. Kernwoorden hierbij zijn: eigenaarschap, verbinding en ontwikkeling.
Stichting Allure wil zich blijvend onderscheiden als een professionele, transparante en
daadkrachtige onderwijsorganisatie. Vanuit een gemeenschappelijke visie op onderwijs
worden kinderen gestimuleerd en begeleid om zich te ontwikkelen tot evenwichtige
tieners die zich met voldoende bagage in een toekomstige wereld durven te bewegen.
Samen met de ruim 200 medewerkers van de 15 scholen en het bestuursbureau, wordt
invulling gegeven aan alles wat voor passend en kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs
nodig is. Voor komend schooljaar hebben wij meerdere vacatures beschikbaar op onze
scholen. In het onderstaande overzicht staan deze per school genoemd.
Mocht je interesse hebben in een of meerdere functies kun je reageren, door je
persoonlijke motivatie en CV te sturen naar de betreffende school. Zie hiervoor de
contactgegevens bij de betreffende vacature.

Organisatie/school:

Vacature:

Stichting Allure - Wognum (scholen in de
gemeente Medemblik, Koggenland en
Opmeer)

Invalpool - verschillende vacatures

De Adelaar - Hoogwoud

Onderwijsassistent: 0,5250 WTF - 21 uur

Contactpersoon: Dick ten Brinke
dicktenbrinke@stichtingallure.nl

Contactpersoon: Gerard Flokstra
directie@obsdeadelaar.nl
De Akker - Opmeer

Onderwijsassistent: 0,2625 WTF - 10,5 uur
Contactpersoon: Gerard Flokstra
directie@akkeropmeer.nl

De Dubbele Punt - Aartswoud

Groepsleerkracht: 0,6 WTF ma-di-wo in groep ½. Een
leerkracht met lef en liefde voor het
jonge kind.
Contactpersoon: Sylvia Schipper
directie@obsddp.nl

Geert Holle - Berkhout en
Langereis - Ursem

Lid management team: 0,6 WTF Kernbegrippen: werken
vanuit verbinding en visie.
Contactpersoon : Henk van Doorn
directie@geertholle.nl

De Grosthuizerschool - Avenhorn

Onderwijsassistent: 2 uur per dag of leerkrachtondersteuner
1,5 uur per dag.
Groepsleerkracht: 0,4 WTF zwangerschapsverlof tot de
kerstvakantie.
Administratie:
2 uur per week.
Contactpersoon: Marjolein Looij
directie@grosthuizerschool.nl

De Kraaienboom - Benningbroek

Onderwijsassistent: groep 1-2 - ma, di en do 6 uur en woe
en vrijd 4 uur.
Contactpersoon: Cindy de Bie
directie@kraaienboom.nl

De Plaats - Abbekerk

Directie: directeur 0,6 WTF (zie hiervoor aparte vacature op
de website)

De Langereis - Ursem

Groepsleerkracht: 0,7496 WTF (1 dag van 8 uur voor
groep 5/6 en 1 dag van 6 uur voor
groep 7/8 en zorgondersteuning).

De Langereis - Ursem

Groepsleerkracht: Zwangerschapsverlofvervanging:
0,95 WTF voor groep 3/4 wat na
verlof 0,35 WTF zal worden.
Contactpersoon: Judith Toepoel
info@langereisschool.nl

De Ieveling - Avenhorn

Groepsleerkracht: 0,06 WTF groep 8 (12 dagen
verspreid over het jaar).
Intern begeleider: 0,5 WTF
Contactpersoon: Marjolein Schilder
directie@obsieveling.nl

De Vijzel - Hauwert

Groepsleerkracht: Zwangerschapsverlof: 0,4 WTF groep
5/6.
Contactpersoon: Lisette- Boon- Baas
directie@obsdevijzel.nl

