
Vacature
Leerkracht midden- of bovenbouw

De Aventurijn zoekt een leerkracht voor het nieuwe schooljaar (01-08-2022).
Voor 24 uur.

Wie zijn wij:
De Aventurijn is een kindcentrum waar opvang, onderwijs en ontspanning 

voor kinderen van 0 tot 12 jaar georganiseerd wordt. Op de Aventurijn werken 

medewerkers van Archipel, Onze Wijs en Kinderopvang Walcheren. We 

werken met elkaar hard om de ontwikkeling van kinderen te begeleiden door 

betekenisvolle activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd voor alle 

kinderen van 0 tot 12 rondom diverse thema’s. Op De Aventurijn wordt zowel 

algemeen als christelijk vormingsonderwijs gegeven. Ook voor jouw (religieuze) 

levensbeschouwing is er plaats op de Aventurijn. Van jou als teamlid verwachten 

we dat je respectvol omgaat met de diverse achtergronden van de kinderen, 

ouders en collega’s. 

Enthousiast geworden?!

Dit ben jij:
• Een enthousiaste en betrokken meester of juf voor onze kinderen die gericht is op   

 opbrengsten. Passie voor het vak is onmisbaar!

• Een stevige persoonlijkheid, pedagogisch en didactisch sterk.

• Een leerkracht die op een inspirerende en positieve wijze lesgeeft.

• Iemand die gericht is op samenwerking voor verdere kwaliteit- en schoolontwikkeling.

•  Iemand die een open houding heeft ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen en zichzelf wil  

 blijven ontwikkelen.

•  Iemand die breed inzetbaar is.

•  Iemand die flexibel en energiek is.

•  Iemand die elke dag goedgemutst en met humor de dag tegemoet treedt. 

•  Een specifieke expertise (bv. gedrag, lezen, rekenen, cls-coach) is een pre.

Herken je je hierin? Dan zoeken we jou!

Natuurlijk hoef je het niet alleen te doen! Ons hardwerkend, betrokken en enthousiast 

team staat voor je klaar. We bieden uitstekende begeleiding van nieuwe leerkrachten 

en er zijn volop kansen om jezelf als leerkracht en teamlid verder te ontwikkelen. We 

hebben kleine klassen en goede zorg voor de kinderen. We beperken de werkdruk 

door een aantal specifieke, bewuste acties. Onze kernwaarden zijn: samen, betrokken, 

respectvol ontmoeten, transparant, duurzaam en professioneel. Herken jij jezelf hierin? 

Reageer dan zeker op deze oproep! Je komt (of blijft) in dienst bij Onze Wijs. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van De Aventurijn: 

Kirstie van der Heide-Güthe. Tel: 0118-650214 of k.vanderheide@onzewijs.nl. Reageren 

op deze vacature kan uiterlijk 23 mei via personeelszaken@onzewijs.nl


