
WIJ
ZOEKEN
LEERKRACHTEN!

Altijd al bij Atlant Basisonderwijs 
willen werken? Dan is dit je kans! 

Wij zoeken jou en er zijn
verschillende mogelijkheden.

Vertrouwen – Samen – Plezier -  In ontwikkeling

De scholen van Atlant Basisonderwijs zijn allemaal anders en toch 
horen ze duidelijk bij elkaar. Wij bieden volop keuze in onderwijs:
Daltononderwijs, scholen die ontwikkelingsgericht werken,
unitonderwijs, een vrije schoolstroom. Wij hebben het allemaal.
Onze scholen verschillen van populatie wat zorgt dat werken
bij Atlant uitdagend blijft. Onderwijs maakt het verschil voor kinderen! 
Wij bieden kinderen uitdagend onderwijs dat gericht is
op talentontwikkeling en rekening houdt met verschillen
tussen kinderen. Maak kennis met ons en laten we onderzoeken
welke school het beste bij jou past.

Wat kun je bij ons vinden?

• Wij werken vanuit vertrouwen met elkaar samen
• Je krijgt de mogelijkheid je talenten in te zetten
•  Wij bieden je kansen om jezelf te ontwikkelen door
 onder andere gebruik te maken van de Atlant Academy
•  Wij bieden jou een jaarcontract met het uitzicht
 op een vast contract
•  En natuurlijk een vast salaris conform CAO PO en alle
 voordelen die hierbij komen kijken zoals de eindejaars-
 uitkering en een uitstekend pensioen

Wat breng jij mee?

•  Je bent open, enthousiast en empathisch
•	 	Je	bent	flexibel	en	communicatief	vaardig
•  Je helpt onze kinderen hun talenten te ontdekken
•  Je vindt het belangrijk om elke dag samen te werken aan 

plezier, je blijft in ontwikkeling en gaat uit van vertrouwen

Interesse? Leuk!

Graag ontvangen wij je sollicitatie met motivatiebrief
en cv per mail op sollicitatie@atlantbo.nl. 
Wil je eerst nog wat meer weten? Neem contact op met onze
HR Adviseur via chantal.engels@atlantbo.nl
of neem een kijkje op onze website www.atlantbo.nl

Atlant Basisonderwijs verzorgt onderwijs aan tien 
unieke basisscholen in de gemeente Velsen.

Atlant Basisonderwijs
verzorgt onderwijs

aan negen unieke
basisscholen in de

gemeente
Velsen.


