
VACATURE VLINDERBOS
(per direct, 3 dagen, t/m eind mei)

Voor onze Jenaplanbasisschool Vlinderbos in Wilnis zijn wij
per direct tot eind mei 2022 op zoek naar een leerkracht voor groep 3/4.

Vlinderbos
Vlinderbos is een Jenaplanschool met 9 groepen in Wilnis, een dorp precies tussen
Amsterdam en Utrecht. Op Vlinderbos is er plaats voor kinderen met verschillende
ontwikkelingsniveaus en culturele achtergronden; we zijn een “community” waarin plaats is
voor diversiteit. Op onze school is een echte betrokkenheid tussen ouders en het team
zichtbaar, want onze visie is: “het zijn hun kinderen en onze leerlingen”.

Wij bieden jou
Je komt in een sfeervolle school terecht met betrokken collega’s en ouders.
Het betreft een tijdelijke aanstelling op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3/4 in
verband met een zwangerschapsverlof. Je staat er niet alleen voor, jouw duo-collega is
aanspreekpunt voor jou. Daarnaast is er een parallelle groep 3/4. Vlinderbos is een moderne
Jenaplanschool. Wij werken in 2-jarige stamgroepen. Samenwerken en samen leren staat
centraal, zowel voor de leerling als de leerkracht.

Jouw profiel
● Je bent in het bezit van een PABO-diploma of bent in de afrondende fase van deze

opleiding;
● Je bent een echte teamspeler;
● Het heeft de voorkeur wanneer je ervaring hebt met combinatieklassen;
● Je bent een energieke leerkracht met eigen ideeën en doorzettingsvermogen;
● Het opzetten van nieuwe thema’s en het hierin verwerken van leerdoelen geeft je

energie;
● Als coachende leerkracht kan jij werken aan leerlingvaardigheden;
● Je hebt affiniteit met het Jenaplanonderwijs;
● Je hebt een positieve instelling en bent in staat snel een band met de leerlingen op te

bouwen;
● Je bent pedagogisch sterk, je brengt rust, structuur en duidelijkheid.

Interesse?
Voor meer informatie of voor een oriënterend gesprek kun je contact opnemen met de
directie, Mariët van den Berg of Renate uit den Bogaard, telefoon: 0297-257800, of
mailen naar directie@vlinderbos.nl

Voel je welkom om een dag te komen meelopen of om te komen kijken!
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