
 

 

De Aventurijn zoekt een leerkracht 

die gaat werken in (bijna) alle groepen 

16 of 24 uur per week 

Wie zoeken wij?  

 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. 

 En 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.  

 En die elke dag goedgemutst en met humor de dag tegemoet treedt.  

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

 
 

Ons kindcentrum is een ontmoetingsplaats voor kinderen van 0 tot 12 jaar 
waar we door opvang, onderwijs, opvoeding en ontspanning een 
toonaangevende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. 
Kinderen weten zich bij ons gezien en gekend: ze zijn welkom. Verschillende 
geloven en overtuigingen ontmoeten elkaar op ons kindcentrum waarbij 
begrip en respect voor elkaar erg belangrijk zijn. Ook voor jouw (religieuze) 
levensbeschouwing is er plaats op De Aventurijn. We zorgen door een 
passend aanbod bij de ontwikkelbehoefte van elk kind voor een doorgaande 
ontwikkellijn. 
Na twaalf jaar op De Aventurijn zijn onze kinderen, naast dat ze optimale 
leerresultaten behaald hebben, zelfredzaam en zelfstandig, hebben ze 
vertrouwen in zichzelf, hebben ze een rijk arsenaal aan leerervaringen, zijn ze 
maatschappelijk betrokken en hebben ze inzicht in hun eigen leerproces.  

 

Wij bieden je een baan aan voor 16 of 24 uur (wtf 0,4 of 0,6) waarbij je volgens een schema in (bijna) alle 
groepen de leerkracht vervangt, zodat de leerkracht andere taken kan invullen.  

Ons hardwerkend, betrokken en enthousiast team zal je zeker ondersteunen. Samen is immers een van onze 
kernwaarden! De andere kernwaarden zijn: betrokken, respectvol ontmoeten, transparant, duurzaam en 
professioneel.  

 

Herken jij jezelf hierin? Wil je graag meer weten over de pijlers van onze school? (Thematisch werken, ons 
levensbeschouwelijk onderwijs, de Vreedzame School, muziekonderwijs.) Ben je benieuwd waarom werken op 
De Aventurijn zo leuk is? 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. Reageren op deze vacature kan uiterlijk tot en met 24 juni via personeelszaken@onzewijs.nl    
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