
Kom jij werken op de school waar jij jezelf kunt zijn?

Vacature

De Hoeksteen is een ambitieuze en gezellige basisschool in de         
dorpskern van Landsmeer, waar kinderen gezien en gehoord worden 
en de talenten van kinderen zo goed mogelijk worden aangesproken. 
Wij willen een school zijn waar kinderen leren te ontdekken hoe ze 
steeds weer nieuwe uitdagingen kunnen aangaan en kunnen groeien. 
We willen kinderen leren trots te zijn op wat ze presteren, maar ook 
om met tegenslag om te gaan en te leren dat fouten maken erbij 
hoort om ergens steeds een beetje beter in te worden.
De Hoeksteen is een groeiende school met ongeveer 200 leerlingen, 
waar leerlingen, ouders en teamleden een betrokken en veilige 
schoolgemeenschap vormen.

Wij werken in de onderbouw thematisch en leren de kinderen o.a. 
door spel. In de verschillende speel- en werkhoeken worden de 
kinderen uitgedaagd om te leren, samen te werken, te 
experimenteren en te ontwikkelen.
De groepsleerkracht zorgt voor een uitdagend aanbod voor ieder 
kind. Daarbij speelt de leerkracht zoveel mogelijk in op de
belevingswereld van de kinderen. 
De ontwikkeling van de kinderen wordt gedurende het jaar 
bijgehouden in een observatiesysteem. 

Leerkracht voor een instroom kleutergroep 
 

Wie zijn wij?
Jezelf kunnen zijn, daar gaat het om op De Hoeksteen. Dit geldt voor de 
leerlingen, maar ook voor het personeel. 

Parttime invulling is ook mogelijk. 
Ben jij een betrokken, nieuwsgierige en enthousiaste leerkracht die op 
zoek is naar een uitdaging in de onderbouw? Dan wachten onze kleuters 
op jou! 

Hoe werken wij?

Basisschool De Hoeksteen in Landsmeer zoekt per 01-03-2023 een:
In het bezit is van het diploma leerkracht basisonderwijs;
Denkt in kansen;
Bewust en met passie werkt aan kwaliteit;
Hoge verwachtingen heeft van zichzelf en van de leerlingen;
Grote betrokkenheid heeft voor het jonge kind;
Enthousiast is en open staat voor nieuwe ontwikkelingen;
Flexibel en een teamplayer is.

Een tijdelijke aanstelling tot het einde van  schooljaar 2022-2023 

Arbeidsvoorwaarden en salaris (LB) conform cao primair onderwijs
Persoonlijke begeleiding om jou te ondersteunen en wegwijs te 
maken binnen onze organisatie
Een dynamische werkomgeving in een modern schoolgebouw;
Een fijne werkplek met een betrokken team dat met elkaar hard

Ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. de CPOW 
academie;

Wij zoeken een collega die:

Wij bieden:

       met, bij goed functioneren en formatieve ruimte, uitzicht op een        
vastvaste aanstelling. 

       werkt aan de kwaliteit van het onderwijs;

Interesse? Twijfel dan niet om te reageren!
Kijk voor meer informatie over onze school op 
www.pcbdehoeksteen.nl. Je kunt ook contact opnemen met directeur 
Batje van den Brink via 020- 4820660 / 06 17341687 of direct 
solliciteren door jouw sollicitatiebrief en CV per direct op te sturen 
naar directie@pcbdehoeksteen.nl.

Leerkracht 1,0 FTE - Parttime invulling is ook mogelijk
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