
ONBESCHEIDEN IN LEREN

Wij zijn

OBS De Dubbele Punt in Aartswoud. Wij
werken samen en delen onze
verantwoordelijkheid. Wij denken niet in 'mijn
groep' (als alleskunner), maar in 'onze
groepen' en 'onze kinderen' (samen
verantwoordelijk). Wij kijken over de grenzen
van het leerstofjaarklassen-systeem heen.

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
Linda Bruin 
directie@obsddp.nl

Een leuke, uitdagende baan
Een professioneel team waarin veel wordt
samengewerkt
Een fijn en goed schoolklimaat
Een aanstelling op basis van CAO-PO

Wij bieden

Affiniteit met de jongste kinderen (4 t/m 8
jaar)
Een goede samenwerker met team,
kinderen en ouders
Een meedenker over het ontwerpen van
onderwijs op een kleine school

Wij zoeken

Pedagogisch sterk 
Een didactisch talent
Creatief 
Toekomstgericht 

Jij bent

Leerkracht / specialist jonge kind 
wtf 0,4- 1 óf wtf 0,6 - 1 
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Wij bieden

Affiniteit met kinderen in de leeftijd 8 t/m
12 jaar)
Een goede samenwerker met team,
kinderen en ouders
Een meedenker over het ontwerpen van
onderwijs op een kleine school

Wij zoeken

Pedagogisch sterk 
Een didactisch talent
Creatief 
Toekomstgericht 

Jij bent

Leerkracht groep 4/5/6
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Leerkracht 
die ingezet wordt voor de 

ondersteuning van leerlingen 
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