
Leerkracht L10 - 32 uur (0.8 fte)
i.v.m. zwangerschapsverlof

★ Een jaarcontract bij Meerwerf 
waarbij je eerste inzet een 
zwangerschapsverlof is en daarna 
wordt er gezamenlijk gekeken naar 
andere mogelijkheden binnen 
Meerwerf.

★ Bij gebleken geschiktheid wordt 
jouw contract na een jaar omgezet in 
een contract voor onbepaalde tijd.

★ Een overdrachtsperiode van zes 
weken door de huidige leerkracht, 
zodat je goed ingewerkt groep 8 kan 
overnemen.

★ Ontwikkelingsmogelijkheden

Jij bent:
★ Jij bent in het bezit van het diploma 

leraar basisonderwijs of je rondt je 
diploma af in het schooljaar 2021-2022

★ Jij hebt goede pedagogische, 
didactische en communicatieve 
kwaliteiten beschikt

★ Jij vindt het belangrijk dat kinderen 
zich mogen en kunnen ontwikkelen. 

★ Jij bent beschikbaar vanaf maart 2022, 
maar eerder starten mag! 

De Prinses Margrietschool is een openbare school. Dit betekent dat onze 

school openstaat voor alle leerlingen, ongeacht afkomst en geloofs- of 

levensovertuiging. Wij streven naar ‘actieve pluriformiteit’. Dit houdt in 

dat we proberen om aan zoveel mogelijk in de samenleving bestaande 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden aandacht te 

besteden. In dit verband doen wij een groot beroep op de eigen 

verantwoordelijkheid van de leerlingen door ze te wijzen op de 

individuele keuzevrijheid in onze veelvormige maatschappij. Dat de 

eigen keuzevrijheid nooit ten koste mag gaan van die van anderen, 

spreekt vanzelf. Dit houdt in, dat wij discriminatie veroordelen en 

bestrijden.

Kinderen worden (binnen algemeen aanvaarde grenzen) aangemoedigd 

begrip te tonen voor andersdenkenden. Het ontwikkelen van 

verdraagzaamheid bij de leerlingen is een belangrijke doelstelling. 

Identiteitsvragen worden meestal niet in aparte lessen aan de orde 

gesteld. Afhankelijk van de situatie vindt dit op samenhangende wijze 

plaats tijdens de gewone lessen. Het spreekt voor zich dat de ene 

lessituatie zich hiervoor beter leent dan de andere.

Vanwege zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een leerkracht voor 
groep 8 voor de periode maart 2022 t/m oktober 2022! 

Interesse?
Stuur dan je motivatie, samen met je C.V. vóór 15 januari 2022 naar: 
directie@prmargriet.meerwerf.nl t.a.v. Jan van Zandwijk met een CC 
naar j.muse@meerwerf.nl (Jennifer Muse HRM Stichting Meerwerf 
Basisscholen).

Voor meer informatie kan je rechtstreeks contact opnemen met 
Basisschool Prinses Margriet en vragen naar Jan van Zandwijk. 
0223-690081 of kijk op: www.prinsesmargriet.meerwerf.nl.

Wij bieden:

mailto:j.muse@meerwerf.nl

