
Stichting Meerwerf Basisscholen  
is per direct op zoek naar een  

Leerkracht (0,2 fte) voor groep 7/8 
 

 
Wie zijn wij? 
Stichting Meerwerf Basisscholen biedt openbaar onderwijs door heel Den Helder en Julianadorp. 
Kwalitatief hoogstaand en innovatief inspirerend openbaar onderwijs bieden voor alle 
basisschoolleerlingen van Den Helder en Julianadorp. Dat is de missie van Meerwerf Basisscholen. 
Voor onze school Dr. Jac P. Thijsse School welke gelegen is in de wijk “de Visbuurt” zijn wij nu op zoek 
naar een Leerkracht voor groep 7/8 .  Op onze school leren we de kinderen hoe we op een goede en 
gezellige manier met elkaar omgaan door de leerlijn van ‘De Vreedzame School’ toe te passen. 
Daarin zoeken we ook de verbinding met de buurt, zodat we een vreedzame school zijn in een 
vreedzame wijk. Kijk voor specifieke informatie over de Thijsseschool op:  
https://www.thijsse.meerwerf.nl/.  
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht, die: 

● in groep 7/8 onderwijs wil geven en daarmee een grote bijdrage wil leveren op een kleine 
school 

● in het bezit is van het diploma leraar basisonderwijs 
● voorstander is van openbaar onderwijs 
● beschikbaar is op maandag (een andere dag kan alleen in overleg) 

Wat vragen wij: 
● Je bent in het bezit van het diploma leraar basisonderwijs of je rond dit schooljaar nog je 

studie af. 
● Je vindt het belangrijk dat kinderen zich mogen en kunnen ontwikkelen.  
● Het is een pré als je ervaring hebt in de bovenbouw en de leerlijn van de “vreedzame school” 

weet toe te passen. 

Wat bieden wij: 
● Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs . 
● De aanstelling gaat in overleg, afhankelijk van jouw mogelijkheden/wensen, waarbij meer 

uren en een langere aanstelling ook tot de mogelijkheden behoren.  
 
Reageren: 
Wil jij onze leerlingen in de Visbuurt tot de zomervakantie onderwijs geven? 
Stuur dan nu direct je C.V. incl. een korte motivatie waarin je ook vertelt per wanneer je beschikbaar 
bent naar j.muse@meerwerf.nl t.a.v.  Jennifer Muse (HRM Stichting Meerwerf Basisscholen). 
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