
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team van CBS De Regenboog in Amerongen is met spoed op zoek naar een 

groepsleerkracht voor onze kleutergroepen. De vacature is met ingang van  

het nieuwe schooljaar 2021-2022 voor 1,0 fte (minimaal 0,6 fte).  
 

Wil je na de zomervakantie werken op een school met ambities, waar zorg en kwaliteit hoog in het 
vaandel staan? Studeer je binnenkort af of ben je recentelijk afgestudeerd aan de pabo? Ben je leraar 

in het primair onderwijs en op zoek naar een uitdagende baan? Wil je samen met een gezellig en 

hardwerkend team werken aan een mooie toekomst voor kinderen? Solliciteer dan nu bij ons! 

Dit verwachten wij van jou: 

 

 Een enthousiaste, gemotiveerde en proactieve houding 

 Pedagogisch en communicatief sterk 

 Oog voor de (onderwijs)behoeften van kinderen en daarin kunnen differentiëren 

 Handelingsgericht werken 

 De wil om te leren 

 Een goede samenwerking met collega’s/teamleden 

 Bekend met coöperatief leren of de motivatie om je hierin te bekwamen 

 Bewuste keuze voor open christelijk onderwijs 

 In het bezit van een pabo-diploma of bijna afgestudeerd. 

 
Wij bieden jou: 

 

 Een modern schoolgebouw met een gezellig, betrokken en gemotiveerd team 

 Een school met ongeveer 200 kinderen en 21 medewerkers 

 Een open sfeer waarin je veel van, door en met elkaar kunt leren 

 Gebruik van methodes en devices (Chromebooks, tablets) die helemaal aansluiten bij deze tijd 

 Een KiVa-school: Samen maken we er een fijne school van! We werken met een preventief, 
schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan 

van pesten. 

 Werken met de aanpak van Stichting LeerKRACHT 

 Voor meer informatie: lees onze schoolgids en bezoek: www.regenboogamerongen.nl 

 

Heb je vragen en / of interesse?  

Neem contact op met de schoolcoördinator Bart Scheffer 06-25003439 of met de directeur-bestuurder 
Gerbert Boor 06-30797399. 
Wil je solliciteren? Stuur je brief en cv naar vacatures@regenboogamerongen.nl 

VACATURE 

Leerkracht groep 1 - 2 

1,0 fte (min. 0,6 fte) 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU! 
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