
 

 

  

 

 

 
Voor onze locatie De Wijde Veert in Noord-Scharwoude zijn wij momenteel op zoek naar twee enthousiaste: 

 

 

Vanaf november 2020 zoeken wij een leerkracht voor groep 3 voor 4 dagen per week. (ma/di/do/vrij)  
Het betreft in eerste instantie een zwangerschapsvervanging met de intentie om het dienstverband voort te 
zetten.  
 
Vanaf januari 2021 zoeken wij een leerkracht voor groep 1/2 voor 2 dagen per week. (ma/woe) 
 
Een stralende toekomst begint op de Wijde Veert! 
Openbare basisschool De Wijde Veert biedt 'onderwijs is nabijheid': door de vertrouwde sfeer en de betrokken 
leerkrachten komen de leerlingen tot bloei. Onze school staat bekend om de uitstekende onderwijsresultaten, 
waarbij alle ruimte is voor eigen inbreng, interesses en talenten van de kinderen. Er wordt o.a. gewerkt met 
vakdocenten op het gebied van bewegingsonderwijs, drama, beeldende vorming, yoga en muziek. 

• in het bezit van een afgeronde PABO opleiding; 

• vakinhoudelijk competent, praktisch ingesteld, zelfstandig en toont initiatief; 

• humor en zelfkennis; 

• werkt uitstekend samen op alle niveaus binnen de organisatie; 

• affiniteit met de kleuter- en/of onderbouw 

• Afwisselend en uitdagend werk dat je volop de gelegenheid biedt om je vaardigheden en kwaliteiten 
in te zetten; 

• Een prettige werkomgeving binnen een open, gedreven en enthousiast team; 

• Een marktconform salaris volgens de cao-PO, afhankelijk van leeftijd en ervaring; 

• Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband 

 

Herken jij jezelf in bovenstaande tekst, stuur dan voor 1 oktober 2020 een motivatiebrief met CV naar  
Paul Edelschaap, directeur De Wijde Veert, via p.edelschaap@dewijdeveert.nl of neem telefonisch contact op 
via 0226 340 827. Voor algemene informatie kan altijd contact worden opgenomen met de afdeling P&O via 
personeelsadministratie@allente-onderwijs.nl of 0226 320 208. 
 

 

Meer informatie over Allente en onze scholen staat op onze website www.allente.nl  
 
Deze vacature staat zowel in- als extern open. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar een interne 
kandidaat; 
 

Een verklaring omtrent gedrag is verplicht voor deze functie. 
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