
VACATURE 
LEERKRACHT 
VIA NOVA 
Via Nova, afdeling van basisschool 

de Beekvliet in Velserbroek, zoekt per direct 

een juf of meester voor de bovenbouw. 
De Beekvliet 

Het gaat om een fulltime functie. Mocht je parttime willen 

werken en interesse hebben, dan horen we ook graag van jou! 

WAT WE VERDER N06 BELANGRIJK VINDEN; 

je bent in het bezit van een Pabo-diploma, 

je bent open-minded en streeft een veilig leef-, en leerklimaat na, 

je bent enthousiast en ziet kansen om de ontwikkeling van deze doelgroep positief te 

beïnvloeden. 

KOM WERKEN BIJ ATLANT BASISONDERWIJS! 

Bij ons krijgjij de kans om specialist te worden op het gebied van hoogbegaafdheid. We bie

den jou ruimte om te groeien enje te ontwikkelen. We zijn een enthousiast team met begrip 

voor elkaar en hebben allemaal een aanpakkersmentaliteit. Samen zorgen we ervoor dat het 

hoogbegaafdenonderwijs aansluit bij de behoefte van de leerling. We vinden het belangrijk 

om met elkaar in gesprek te gaan over de juiste balans tussen werkplezier en persoonlijke 

ontwikkeling. Uiteraard profiteer je conform de CAO PO van de uitgebreide vakantieregeling. 

BEN JIJ ENTHOUSI AST? INTERESSE? 

Dat is mooi! Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Chantal Engels via sollicitatie@atlantbo.nl. 

TOCH NO G (WAT) VRAGEN? DAT KAN ALTIJD! 

Voor inhoudelijke vragen helpt Mieke van der Kroon, Interim Directeur Via Nova.jou graag 

verder. Je kunt haar bereiken via 023 - 82 oo 961. Heb je vragen over de procedure? 

Bel dan met Chantal Engels via 06 - 34 500 587. 

Atlant 

Basisonderwijs 

Via Nova 

WIE ZIJN WIJ? 

Via Nova is gespecialiseerd in het lesgeven aan kinde

ren die net wat slimmer zijn dan de rest. We bieden 

valtijd onderwijs aan vier groepen met hoogbegaafde 

kinderen tussen de 5 en 12jaar oud. Het onderwijs 

in deze groepen kan een hoogbegaafde leerling iets 

bieden wat in een reguliere groep niet mogelijk is. De 

groep is kleiner dan in het regulier onderwijs, er zijn 

veel extra materialen en de groep bestaat uit gelijk

gestemden. 

PAS JIJ BIJ ONS? 

Als leerkracht op deze bijzondere, uitdagende school 

ben je méér dan alleen meester of juf. Je hebt ook een 

coachen de en soms sturende rol. Je bent sensitief en 

hoort de zorg achter een boodschap. De klas bestaat 

uit leerlingen die regelmatig te maken hebben met 

emotionele, intellectuele en fysieke intensiteit die 

kenmerkend is voor hoogbegaafdheid. Het is belang

rijk dat je stevig in je schoenen staat. Het helpt als je 

de nodige ervaring hebt opgedaan met hoogbegaaf

de kinderen. Een gezonde dosis humor is ook mooi 


