
Wij zijn

Wij zijn OBS De Vijzel, een kleine dorpsschool
in Hauwert. Met ons hechte team leren we
van en met elkaar.

Bij ons op school staan we voor kwalitatief
goed onderwijs voor alle kinderen. In de
ochtend werken we aan de kernvakken lezen,
schrijven en rekenen. In de middag werken
we aan vakoverstijgende thema’s en zetten
we onderzoekend leren in. We maken
afwisselend gebruik van digitale middelen,
diverse materialen en onze prachtige
natuurspeeltuin.

ONBESCHEIDEN  IN  LEREN

Vragen en reacties

cv + motivatiebrief
Karen Oosterling
directie@obsdevijzel.nl 

en kleine sfeervolle dorpsschool
een enthousiast, hulpvaardig en
professioneel team
arbeidsvoorwaarden conform CAO PO
een tijdelijke aanstelling met uitzicht op
een vast contract

Wij bieden

een teamspeler die samen met ons het
onderwijs wil vormgeven
iemand die denkt in mogelijkheden
een leerkracht voor groep 4/5/6 en
eventueel één dag in de 7/8 per 1
november a.s.

Wij zoeken

en collega met goede didactische
vaardigheden
enthousiast en positief ingesteld
doelgericht en reflectief

Jij bent

 Leerkracht wtf 0,4 -0,6
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een baan in de ondersteuning aan onze
groepen
werktijden veelal onder schooltijd
arbeidsvoorwaarden conform CAO PO
een tijdelijke aanstelling met uitzicht op
een vast contract
in combinatie met deze uren is het ook
mogelijk om 1 dag lesgevend ingezet te
worden (wtf 0,75)

Wij bieden

een teamspeler die samen met ons het
onderwijs wil vormgeven
iemand die denkt in mogelijkheden
iemand die kennis en vaardigheden heeft
om leerlingen op verschillende niveaus te
begeleiden
z.s.m. inzetbaar

Wij zoeken

een collega waarbij het kind belang
voorop staat
enthousiast en positief ingesteld
doelgericht en reflectief

Jij bent

 Leerkracht  ter ondersteuning van groepen 
wtf 0,55
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