Onze juf in groep 1/2 gaat verhuizen dus wij zoeken een nieuwe juf of meester. Heb jij
zin om in het voorjaar een nieuwe start te maken? Dan kun je bij ons terecht. Je kunt zelfs al
eerder terecht, omdat we ook een juf hebben die met zwangerschapsverlof gaat.
Het team van basisschool Samen op Weg is op zoek naar jóu, een enthousiaste

leerkracht
kleutergroep 1/2
0,5 tot 1,0 fte
die…..

●
●
●
●
●
●
●
●
●

enthousiast en flexibel is;
werk maakt van goede instructie en begeleiding;
leerlingen wil begeleiden om het beste uit zichzelf te halen;
het kleuteronderwijs op de Samen op Weg verder wil ontwikkelen;
een goede communicatie onderhoudt met leerlingen, ouders en collega’s;
graag werkt op een school met een diverse populatie;
een gezonde portie humor en relativeringsvermogen heeft;
een afgeronde pabo-opleiding heeft;
wil werken op een christelijke basisschool.

Wat bieden wij?
● Een team dat dit schooljaar gestart is met stichting leerKRACHT en dus elke dag een beetje
beter wil worden.
● Een team dat bezig is met teamscholing Doordacht Passend Lesmodel.
● Een school met een nieuw MT sinds schooljaar 2021/2022.
● Een school met twee kleutergroepen die nauw met elkaar samenwerken.
● Kortom… een school die in ontwikkeling is!
Wie zijn wij?
Basisschool Samen op Weg heeft 7 groepen. Dagelijks bezoeken zo’n 145 kinderen met
plezier onze school. De kleinschaligheid, de locatie van de school en het geïntegreerde
zaakvakonderwijs zijn redenen waarom de ouders voor onze school kiezen. Onze
leerlingpopulatie is heel divers. We denken in kansen voor onze leerlingen. Binnen het team
is er sprake van ervaring en van jeugdig enthousiasme. Het team wil graag werken aan de
schoolontwikkeling. Breng een bezoekje aan onze website voor meer informatie over onze
school.

We zijn Samen op Weg! Waarbij de kernwaarden verantwoordelijkheid, onderzoeken &
ontdekken, samenwerken en veiligheid & respect centraal staan.
Samen op weg 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 wil weten.
Meer informatie?
Wil je meer weten over deze vacature neem dan contact op met de directie van de school: José
Kuiper, teamleider (06-82299155) of Karin Bakker, directeur (06-44847461)
Kijkje nemen?
Wil je voordat je besluit te solliciteren kennismaken met de school? Dat kan; neem dan
contact op voor het maken van een afspraak met een van bovenstaande personen.
Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan je korte motivatiebrief en cv uiterlijk vrijdag 30 september 2022 naar
werkenbijpo@scopescholen.nl onder vermelding vacaturenummer SOW2.
De gesprekken vinden zo snel mogelijk daarna plaats.

