
VACATURE:
Leerkracht groep 1/2 voor 40 uur
Basisschool de Dijk

Wil jij werken binnen het openbaar basisonderwijs van Den Helder bij Kindcentrum De Schooten?
I.v.m. een vervanging van een zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een (startende of ervaren) leerkracht die op onze
basisschool De Dijk per 01/11/2021 kan starten.

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 De Dijk
School is om te leren, maar met plezier. Op Meerwerf-basisschool De
Dijk betekent dit dat kinderen niet alleen in de school aan hun toekomst
werken, maar vooral ook ondernemend zijn. We combineren wat in de
lessen gebeurt met wat zich in de buitenwereld afspeelt. We laten
kinderen opgroeien in een veilige omgeving, die net zo veelvormig is als
de maatschappij waarin zij later functioneren. In ons kindcentrum
kunnen kinderen van 0-13 terecht middels de school, het dagverblijf, de
peuteropvang en de naschoolse opvang.

Wij zijn per direct op zoek naar een leerkracht voor groep 1/2 die:
● in het bezit is van het diploma leraar basisonderwijs of je rondt je diploma af in het schooljaar 2021-2022.
● ervaring heeft met het jonge kind.
● fulltime beschikbaar is vanaf 01 november 2021.

Wat bieden wij:
● Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Primair Onderwijs.
● De vacature is tijdelijk voor één jaar voor 1 fte. Je start met de vervanging van het zwangerschapsverlof en

daarna kijken we samen welke mogelijkheden er dan binnen Meerwerf voor je zijn.
● Bij voldoende functioneren zijn er mogelijkheden voor verlenging naar onbepaalde tijd.
● Wil je slechts tijdelijk invallen? Ook dan horen we graag van jou!

Reageren:
Wil jij werken bij Basisschool De Dijk 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 vacature kun je contact opnemen met Maarten Tromp, Directeur Basisschool de Dijk via
telnr: 0223-660846.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid, waarbij interne kandidaten voorrang krijgen bij gelijke geschiktheid.


