
 

Ben jij die leerkracht (m/v) die het verschil maakt? 
Kom dan per 1 februari 2022 (of zoveel eerder als 
mogelijk) bij ons werken! 

 
 

2 dagen per week (0,4 wtf meer dagen ook mogelijk)  

 
 

 
 

 
Bouw in overleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 
Wij zijn een opbrengstgerichte basisschool waarin samenwerking en innovatie 
centraal staan. We streven ernaar om goed eigentijds primair onderwijs te geven aan 

alle leerlingen van de school waarbij het optimale leerrendement per kind wordt 
nagestreefd. De focus ligt op het aanleren van kennis en vaardigheden en het doen 

van onderzoek. Hierdoor worden zowel cognitieve als metacognitieve vaardigheden 
ontwikkeld, waardoor leerlingen over succesfactoren beschikken die ze kunnen 
inzetten in hun verdere (school) leven. 

  



Wie ben jij? 

Jij: 

• hebt een pabo-diploma; 

• bent communicatief sterk en een echte teamplayer; 

• bent daadkrachtig, enthousiast en leergierig; 

• beschikt over uitstekende didactische, pedagogische en communicatieve 

vaardigheden; 

• hebt een positief kritische houding; 

• wilt blijven leren ‘leren’ in een gedeelde visie op onderwijs. 

 
Wat krijg je? 

• Salaris L10 CAO PO (minimum € 2.678,- en maximum € 4.113,-) waarbij de 

regeling arbeidsmarkttoeslag geldt van 8% extra salaris; 

• Een plezierige werkplek met enthousiaste collega’s. 

• Ruimte om je als persoon verder te ontwikkelen, onder andere door het volgen  

van opleidingen via de eigen VPR Academie. 

• Bij een parttime aanstelling zijn werkdagen flexibel in te delen en in overleg 

met het team. 

• Een schoolbestuur met volop loopbaanmogelijkheden bij de aangesloten 30 

scholen, waar je jouw passie voor onderwijs kwijt kunt. 

 

Solliciteren of meer informatie? 

Je kunt solliciteren door je motivatiebrief met CV zo snel als mogelijk maar 
uiterlijk vóór 24 december 2021 te mailen naar de directeur van de school Carolijn 

Grimm, carolijn.grimm@edumarevpr.nl. 

 

 

Neem voor meer informatie gerust contact met haar op via 
bovengenoemd mailadres of via telefoonnummer 06 – 41635520. Zij 

vertelt je graag meer over de school en de mogelijkheden richting de 
toekomst. 

 

https://vprpool.nl/vacatures/onderwijsgroep-edumare/dewateringe-leerkracht-2dagen-bouwinoverleg4-dagen/Carolijn.Grimm@edumarevpr.nl

