
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
Wil jij graag onderdeel zijn van een nieuwe ontwikkeling binnen OPO IJmond, Atlant en Fedra?   
En hierbij als enthousiaste leerkracht een nieuwe (tijdelijke) uitdaging aangaan? Tijdens de komende          
zomervakantie opent de eerste Zomerschool van Velsen haar deuren! 

 
Per 12 juli zijn wij op zoek naar: 

  
Leerkrachten Zomerschool (dagen in overleg) 

 
Wat gaan we doen? 
Op maandag 12 juli t/m 30 juli 2021 organiseren wij de Zomerschool. Naar verwachting starten er 150 kin-
deren van de basisscholen (nieuwe groep 4 tot en met nieuwe groep 8) uit de gemeente Velsen. In de och-
tend werken we aan taal, lezen en rekenen. In de middag ligt de nadruk meer op sport, kunst, cultuur, tech-
niek, theater en dans. De Zomerschool wordt georganiseerd op 3 locaties binnen de gemeente Velsen.  
 
 
Wat breng jij mee? 
Uiteraard ben je onderwijsbevoegd voor het primaire onderwijs. Je hebt een proactieve houding en je bent 
flexibel. Je bent communicatief sterk en hebt een stevige persoonlijkheid. Je werkt graag samen en bent 
behulpzaam. Je wilt graag meedenken en bouwen aan deze Zomerschool. Tot slot kan jij net als je collega’s 
goed omgaan met verschillende culturen.  Ook als je 4e-jaars student bent, kun je reageren op deze vaca-
ture. Fulltime beschikbaarheid is een pré.  
 
 
Wat bieden wij jou? 
- Een aantrekkelijk salaris (volgens je inschaling in de CAO) 
- Een bonus van 200 euro naar rato (voor de gehele periode van 3 weken) 
- Schooltijden van 9.00 uur tot 14.30 uur 
- Een andere en uitdagende manier van onderwijs geven 
- Leren door coöperatieve werkvormen voor de kinderen die naar de Zomerschool komen 
- Naast de leervakken ook ruimte voor creatieve verwerking, activiteiten met meervoudige  

intelligentie en vak-integratie als uitgangspunt. 
- Samenwerken met (externe) vakdocenten 
- Een gemotiveerd team 
 
 
Hoe nu verder? 
Ben je enthousiast? Stuur dan je motivatie en cv naar HR: sollicitaties@opoijmond.nl.  
Wil je meer informatie, neem dan contact op met:  
Mirelle Vermeulen   mirelle.vermeulen@opoijmond.nl of 06-54924120 

Caroline le Clercq  caroline.leclercq@opoijmond.nl of 06-50597473 

Geeft extra bagage mee © 
Zomerschool Velsen 
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