
ONBESCHEIDEN  IN  LEREN

Wij zijn
OBS De Ieveling, een fijne, stabiele
basisschool in Avenhorn. Dit is de plek waar
dromen uitkomen! Niet alleen van leerlingen,
maar ook van medewerkers. Ons team is
jong en dynamisch en heeft samenwerking
hoog in het vaandel staan. Wij hechten aan
een goede sfeer en verbinding, wat terug te
zien is in het contact met kinderen, ouders
en teamleden onderling. Wij zijn continu
bezig met het verbeteren van ons onderwijs
d.m.v. onder andere leerteams.
 
Dit schooljaar gestart in een splinternieuw
gebouw. Kindcentrum de Droomgaard is een
fantastisch mooie plek aan de rand van het
park. Het gebouw heeft bijzondere faciliteiten
zoals verschillende ateliers (oa. koken,
muziek, wetenschap & techniek, natuur en
handvaardigheid) en een prachtige
buitenomgeving. Benieuwd? klik hier voor de
animatie over De Droomgaard:
https://vimeo.com/520923036

Wij zijn 1 van de 15 scholen van Stichting
Allure, een democratische organisatie, voor
het beste onderwijs in West-Friesland.

Vragen en reacties
                                                                            
cv + motivatiebrief graag voor
maandag 15 november 2021

Marjolein Schilder en Marion Ursem
directie@obsieveling.nl

een fijne kleutergroep, waarin je veel
samenwerkt met de 2 andere kleutergroepen
een enthousiast, hulpvaardig en professioneel
team 
extra ondersteuning vanuit de NPO middelen
betrokken ouders
een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast
contract

Wij bieden

een enthousiaste en betrokken collega die
veel waarde hecht aan de verbinding
tussen kinderen, ouders en het team.

 

Wij zoeken

enthousiast en positief ingesteld
doelgericht en reflectief
een verbinder
'eager' om te leren en ontwikkelen

Jij bent

 Leerkracht groep 1/2 
wtf. 0,4 - 1 per 1 januari 2022 

Zowel parttime als fulltime is mogelijk 

 www.obsieveling.nl

https://vimeo.com/520923036
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ONBESCHEIDEN  IN  LEREN

Wij zijn
OBS De Ieveling, een fijne, stabiele
basisschool in Avenhorn. Dit is de plek waar
dromen uitkomen! Niet alleen van leerlingen,
maar ook van medewerkers. Ons team is
jong en dynamisch en heeft samenwerking
hoog in het vaandel staan. Wij hechten aan
een goede sfeer en verbinding, wat terug te
zien is in het contact met kinderen, ouders
en teamleden onderling. Wij zijn continu
bezig met het verbeteren van ons onderwijs
d.m.v. onder andere leerteams.
 
Dit schooljaar gestart in een splinternieuw
gebouw. Kindcentrum de Droomgaard is een
fantastisch mooie plek aan de rand van het
park. Het gebouw heeft bijzondere faciliteiten
zoals verschillende ateliers (oa. koken,
muziek, wetenschap & techniek, natuur en
handvaardigheid) en een prachtige
buitenomgeving. Benieuwd? klik hier voor de
animatie over De Droomgaard:
https://vimeo.com/520923036

Wij zijn 1 van de 15 scholen van Stichting
Allure, een democratische organisatie, voor
het beste onderwijs in West-Friesland.

Vragen en reacties
                                                                            
cv + motivatiebrief graag voor
maandag 15 november 2021

Marjolein Schilder en Marion Ursem
directie@obsieveling.nl

een enthousiast, hulpvaardig en professioneel
team 
zeer goede (in)werkbegeleiding door een
ambulante ervaren leerkracht
betrokken ouders
een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast
contract

Wij bieden

een enthousiaste en betrokken collega die
veel waarde hecht aan de verbinding
tussen kinderen, ouders en het team.

Wij zoeken

enthousiast en positief ingesteld
doelgericht en reflectief
een verbinder
'eager' om te leren en ontwikkelen

Jij bent

 www.obsieveling.nl

 Leerkracht groep 4/5 
wtf. 0,4 - 1 per 1 januari 2022 

Zowel parttime als fulltime is mogelijk 

https://vimeo.com/520923036
mailto:directie@obsieveling.nl

