
VACATURE 2023-2024 
LEERKRACHT (Totaal 1.0 fte)

★ Een jaarcontract bij Meerwerf; 
★ Salarisvoorwaarden zijn conform 

cao po. Inschaling vindt plaats in 
schaal LB; 

★ Een fijne werkplek binnen een 
groeiende organisatie;

★ Een eigen Chromebook;
★ Bij gebleken geschiktheid wordt 

jouw contract afhankelijk van 
formatie, na een jaar omgezet in 
een contract voor onbepaalde tijd.

Jij:
★ Beschikt over een afgeronde 

PABO-opleiding;
★ Bezit goede pedagogische, 

didactische en communicatieve 
vaardigheden;

★ Bent beschikbaar per augustus 
2023 (eventueel eerder voor groep 3/4 ]

★ Wordt enthousiast van 
buitenonderwijs;

★ Ziet mogelijkheden in spelend 
leren.

Basisschool ’t Tuselant is een buitenschool in beweging met 
Jeelo kwaliteiten waarbij veel aandacht is voor bewegend en 
spelend/spelenderwijs leren. Wij geven iedere dag, in alle 
groepen, een buitenles. Daarnaast werken wij schoolbreed met 
de projecten van Jeelo en geven daarmee vorm aan de 21e 
eeuwse vaardigheden, burgerschap en wereldverkenning. 
Meer weten over onze school? Kijk dan op 
https://www.tuselant.meerwerf.nl/

‘t Tuselant is onderdeel van Stichting Meerwerf Basisscholen 
Den Helder, wij bieden openbaar onderwijs door heel Den 
Helder en Julianadorp. Wij bieden kwalitatief hoogstaand, 
innovatief en inspirerend onderwijs voor alle leerlingen. Wij zijn 
één Meerwerf met tien unieke scholen, die grote impact hebben 
op de Helderse gemeenschap. Onze scholen kennen veel 
diversiteit en daar zijn we trots op. We zien dit ook graag terug 
in ons personeelsbestand. Hopelijk draag jij daar aan bij.

Doordat wij groeien, zijn wij voor schooljaar 2023-2024 op 
zoek naar een leerkracht middenbouw groep 4/5. 

Het betreft een vacature van 1,0 fte, maar eventueel is een 
andere aanstellingsomvang ook bespreekbaar.

Interesse?
Mail dan je motivatie, samen met je cv vóór donderdag 30 
maart naar Edith Gerssen, directeur Basisschool ‘t Tuselant  via 
directie@tuselant.meerwerf.nl met een cc naar 
psa@meerwerf.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ‘t Tuselant en 
vragen naar Edith Gerssen via  0223-614 289.

Wij bieden:
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