!!VACATURE!!
Leerkracht groep 1/2
16 uur (0,4 fte)
Basisschool ‘t Tuselant
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.

Basisschool ‘t Tuselant - “Buitenschool in beweging”
Basisschool ’t Tuselant is een gemoedelijke, kleinschalige school in Nieuw Den
Helder aan de rand van de duinen met ongeveer 140 leerlingen.
Onze kernwaarden zijn: Beweging – Eigenaarschap – Vooruitgang – Orde &
structuur – Verbinding – Talenten
Door de prachtige ligging tegen de duinen en met een mooie tuin naast de
school, staat bij ons het ‘bewegend buitenonderwijs’ centraal. Iedere dag een
les in de buitenlucht; dat is ons streven! Daarnaast willen wij in de onderbouw,
groep 1 t/m 4, het concept ‘van spelend leren naar lerend spelen’ verder ontwikkelen.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en leergierige leerkracht voor groep 1/2 die:
● op een positieve manier een bijdrage wil leveren aan buitenonderwijs en verdere
ontwikkeling van lerend spelen.
● in het bezit is van het diploma leraar basisonderwijs of je rondt je diploma af in het schooljaar
2021-2022.
● beschikbaar is op donderdag en vrijdag [heeft de voorkeur].
Wat bieden wij:
● Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Primair Onderwijs.
● De vacature gaat in per 1 oktober 2021 voor 0,4 fte. Eerder starten of meer uren (eventueel
op een andere school) kan in overleg.
● Je ontvangt een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij voldoende functioneren zijn er
mogelijkheden voor verlenging naar onbepaalde tijd.
Reageren:
Wil jij werken bij Basisschool ‘t Tuselant en herken je jezelf binnen het profiel?
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).
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Edith Gerssen, Directeur ‘t
Tuselant.

