
        

     

 

 

Al plannen voor het nieuwe schooljaar?  
 
Onze huidige teamleider wel, zij wordt met ingang van het nieuwe schooljaar directeur van een 

andere basisschool.  

Het team van pcb De Stromen is daarom op zoek naar een 

 

teamleider (wtf 0,6250) 
voor de  locatie Lupinesingel, om na de zomervakantie, of zo spoedig mogelijk erna, vol goede 

voornemens met ons het nieuwe schooljaar te starten.  

 
Wij zoeken een teamleider die: 

 

● kleur wil geven aan een kleurrijke locatie; 

● enthousiast en flexibel is;  

● het dagelijks gezicht van onze locatie wil zijn;  

● oog heeft voor wat leerlingen en teamleden nodig hebben; 

● denkt in kansen en mogelijkheden;  

● graag wil samenwerken met ouders, het team en binnen het MT; 

● goed kan organiseren; 

● communicatief zeer vaardig is;  

● kan relativeren;  

● proactief is; 

● wil werken binnen een cultuur van “Elke dag samen een beetje beter”;  

● christelijk onderwijs een warm hart toedraagt;  

● in het bezit is van een pabo-diploma;  

● een middenmanagementopleiding gevolgd heeft of bereid is deze te gaan volgen.  

 

 

Wij bieden:  

 

● een kleurrijke locatie met 7 groepen en 135 enthousiaste leerlingen;  

● een team dat volop in ontwikkeling is; 

● een functie die gecombineerd kan worden met lesgevende taken; 

● volop kansen om je verder te ontwikkelen; 

● de arbeidsvoorwaarden van SCOPE conform de cao po; 

● een tijdelijk dienstverband van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.  

Wie zijn wij? 

Basisschool De Stromen heeft 15 groepen verdeeld over twee locaties. Dagelijks bezoeken zo’n 300 

kinderen met plezier onze school. De kleinschaligheid van de locaties, de veiligheid en de 

onderwijskundige ontwikkelingen zijn redenen waarom de ouders voor onze school kiezen. Het team 

van De Stromen richt zich op het meer afstemmen van onderwijsbehoeften van de leerlingen. 



Passend Onderwijs is goed zichtbaar in onze school, en daar zijn we trots op. We geven kinderen 

graag een kans op onze school! 

Het team werkt via de methodiek LeerKRACHT en voelt zich verantwoordelijk. Binnen het team is er 

sprake van (veel) ervaring en jeugdig enthousiasme. Breng een bezoekje aan onze website voor 

meer informatie over onze school. 

De Stromen is één van de twaalf basisscholen van SCOPE scholengroep, het grootste 

onderwijsbestuur van Alphen aan den Rijn. Binnen SCOPE is er veel ruimte voor ontwikkeling. Op de 

website van SCOPE scholengroep vind je alles wat je wilt weten.  

 
Meer weten?  

Neem dan contact op met:  

Marieke van Staalduinen, teamleider locatie Batenstein, 06-83257127 of msd@scopescholen.nl 

Gerard Kreugel, directeur van De Stromen, 06-83255243 of gkr@scopescholen.nl 

 
Kennismaking met de school?  

Wil je voordat je besluit te solliciteren kennismaken met de school?  

Dat kan; neem dan contact op voor het maken van een afspraak met  

Nicoline Visscher, teamleider locatie Lupinesingel, op 06-29737564 of via nvr@scopescholen.nl 

Hebben we je interesse gewekt? Leuk! 

Solliciteer dan voor 2 juni 2021 door het sturen van je e-mail naar de benoemingsadviescommissie: 

werkenbijpo@scopescholen.nl onder vermelding van vacaturenummer STR2 

Op dinsdagavond 8 juni (1e gespreksronde) en maandagavond 14 juni (2e gespreksronde) staan de 

gesprekken met de benoemingsadviescommissie gepland.  
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