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

OBS De Plaats - Abbekerk

Een kanjer van een leerkracht gevraagd!
Kinderen en team van OBS De Plaats in Abbekerk zoeken een
enthousiaste, sterke leerkracht die ontwikkelingsgericht werken
boeiend vindt.

Contactpersoon: Dick ten Brinke
dicktenbrinke@stichtingallure.nl

Het gaat om een vervanging van zwangerschap voor 5 dagen in
groep 3/4 vanaf 5 november 2018 tot de voorjaarsvakantie. En wie
weet… mogelijk kunnen we daarna een aantal dagen voortzetten.
Zin in een leuke school, met betrokken ouders en leerkrachten?
Stuur uw brief voor 5 oktober a.s. naar directie@obsdeplaats.nl
Voor meer info kunt u terecht bij Sylvia Schipper, directeur ad
interim, 0229-581278, aanwezig op dinsdag en vrijdag
OBS De Akker - Opmeer

Tijdelijke vacature OBS De Akker ivm zwangerschapsverlof.
OBS De Akker is een kleine school met combinatiegroepen, een
prettig team, open sfeer en betrokken ouders. Het team werkt vanuit
professionele kaders, gebaseerd op zelfsturend team principe.
Periode: 7 januari 2019 tot en met 29 mei 2019.
Groep: 7/8 met 22 leerlingen.
Liefst ervaring of affiniteit met 4x Wijzer.
Stuur uw brief naar directie@akkeropmeer.nl
Voor meer info kunt u terecht bij Gerard Flokstra, directeur, 0226352410

OBS De Plaats - Abbekerk

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

