
 

 

 

SAMEN    -    ONDERZOEKEN    -    SCHITTEREN 

Zijn dit woorden waar jouw onderwijshart sneller van gaat kloppen? 

 

Dan hebben wij dé baan voor je: 

leerkracht voor groep 5 

0.4 fte per direct 
 

Wij bieden: 

 Een enthousiast team dat onze leerlingen stimuleert het beste uit zichzelf te halen. 

 Een enthousiast team dat professioneel wil (samen)werken. 

 Een school met een veilige en uitdagende leeromgeving waar kinderen graag komen. 

 Een gezellige, gemengde buurtschool die ouders stimuleert om mee te denken, mee te 

voelen en mee te werken, om thuis en school op elkaar te laten aansluiten. 

 Een school die verbonden is aan de mensen, de organisaties en de activiteiten in de wijk. 

 

Wij zoeken een collega: 

 Met enthousiasme voor het onderwijs in al haar facetten   

 Die het maximale wil halen uit de leerlingen en zichzelf 

 Met aantoonbare affiniteit, kennis en ervaring met de leeftijdsgroep 

 Die stuurt met complimenten, humor en stijl 

 Die daadkrachtig is en consequent kan zijn 

 Die kinderen, ouders en leerkrachten inspireert 

 Die weet waarin hij/zij kan schitteren en dit benut ten behoeve van ons onderwijs 

 Die de kansen ziet van thematisch onderwijs, gecombineerd met kernvakken in de 

ochtend 

 Die de missie en visie van de Stichting PCOU onderschrijft (zie www.pcou.nl). 

 Die beschikt over lesbevoegdheid PO. 

 

Meer informatie:  

 Deze vacature kan gecombineerd worden met onze andere vacature (RT-er 0,7 fte) 

 Over onze school, onze visie, ons onderwijsconcept en nog véél meer: zie www.blauwe-

aventurijn.nl 

 Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Myriam Rijks (directeur): 

030-2881655 of 06-48512339 

 

 

http://www.blauwe-aventurijn.nl/
http://www.blauwe-aventurijn.nl/


 

Solliciteren: 

Stuur je brief met motivatie en je CV uiterlijk 7 december naar directie@blauwe-aventurijn.nl 

of per post naar: 

Basisschool De Blauwe Aventurijn 

T.a.v. mw. M. Rijks 

Ridderlaan 4, 3523 HT Utrecht 

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat onze 

voorkeur naar een interne kandidaat. 

mailto:directie@blauwe-aventurijn.nl

