
  

Groepsleerkracht onderbouw (tussen 0,5750- 0,9250 fte) 

De Boomgaard is een Vreedzame school in Leidsche Rijn, wij zijn een school 

met ruim 600 leerlingen, met een groot en enthousiast team dat plek heeft 

voor een nieuwe collega.  

Jij mag zijn zoals je bent 

Om te worden wie je bent 

Maar nog niet kunt zijn 

En je mag het worden 

Op jouw manier 

En in jouw tijd 

 

De boodschap van dit gedichtje leeft voort in de visie van De Boomgaard. Elk 

kind is anders, leert anders, denkt anders. De kunst van goed onderwijs is, om 

bij elk kind uit te vinden hoe het benaderd moet worden en hoe het leert. 

 

Wij zoeken een groepsleerkracht voor groep 1 /2 (fte tussen 0,5750- 0,9250) 

Geldt onderstaande voor jou: 

• Heb jij hoge verwachtingen van kinderen? 

• Geef jij les met complimenten en humor? 

• Kun jij een goede relatie met kinderen opbouwen en bied je daarbij 

duidelijkheid en structuur? 

• Vind je het een uitdaging om doelen betekenisvol in spel aan bod te 

laten komen? 

• Vind je het een uitdaging om samen met collega’s steeds meer te 

thematiseren? 

• Durf je in samenwerking met je collega's nieuwe werkvormen te 

bedenken en uit te proberen, bijvoorbeeld om het eigenaarschap van de 

leerlingen te vergroten? 

• Ben je daadkrachtig en motiverend? 

• Zie je ouders als educatieve partners? 

 



Wij bieden jou: 

• Een leuke werkomgeving in een prachtig nieuw schoolgebouw, met 

enthousiaste collega’s; 

• Een team dat graag samenwerkt én klaar staat voor elkaar; 

• Een team waar Plezier, Passie en Professionaliteit dagelijks te ervaren is. 

• Een school die volop in ontwikkeling is: eigenaarschap, portfolio, 

coöperatief leren; 

• Ruimte om je talenten te ontplooien en in te zetten; 

• Begeleiding door één van onze coaches voor startende leerkrachten. 

 

Is jouw interesse gewekt? 

Stuur je motivatie en C.V. zo snel mogelijk naar basisschool De Boomgaard, ter 

attentie van de directie Marjan van Grieken, via: 

m.van.grieken@deboomgaard.nl 

 

Heb je inhoudelijke vragen of wil je eerst een kijkje komen nemen? Neem dan 

contact op voor een afspraak via de mail of op het schooltelefoonnummer 030-

6702230. 
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