
  
 

 
 

 
‘Elke dag sta ik weer met veel plezier voor de klas. Steeds opnieuw het beste uit de leerlingen  
 halen, door het inzetten van mijn persoonlijke kwaliteiten. Dit geeft ontzettend veel voldoening.  
 Mede door mijn collega’s die oog hebben voor elkaar en waarbij je volledig jezelf kunt zijn,  
 is het werken op deze basisschool fantastisch!’ 

 

 
 
 

Wat zoeken wij met ingang van 
1 januari 2021? 

 
Leerkracht groep 1-2 

3 dagen 
Leerkracht groep 7 

Fulltime of parttime 
 
 

 

 

Wat is vereist? 
✓ Je hebt een pabo-diploma. 
✓ Je onderkent talenten bij kinderen en helpt die verder te ontwikkelen. 
✓ Je wilt bijdragen aan de verdere totstandkoming van een samenlevingsschool in de wijk. 
✓ Je gelooft in gemeenschappelijke doelen en handelt hier ook naar. 

✓ Je wilt samen leren en samenwerken. 

✓ Je bent flexibel en in staat om snel te schakelen. 

✓ Je wilt een bijdrage leveren om ons onderwijs verder te ontwikkelen. 

✓ Je weet voor een fijne sfeer te zorgen waar kinderen zich veilig voelen. 

 
Wat krijg je? 

✓ salaris L10 cao PO (minimum € 2.678,- en maximum € 4.113,-); 
✓ mogelijkheden voor verdere ontwikkeling; 
✓ een uitdagende werkplek met enthousiaste collega’s; 
✓ een school waar leerlingen en leerkrachten leren; 
✓ een school waar leerkrachten van elkaar leren; 
✓ een school waar de lijnen duidelijk zijn uitgezet; 
✓ we werken met Expliciete Directe Instructie; 
✓ de leerkracht is leidend voor de lesstof, niet de methode; 
✓ een betrokken team met hart voor de leerlingen. 

 



Wat bieden wij? 
Een prachtige school in de wijk de Akkers in Spijkenisse. Wij staan voor een veilig pedagogisch 
klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, achtergrond of overtuiging welkom is. Door het werken 
met de vreedzame school heerst er rust, een fijne sfeer en veiligheid in de klas en de school.  
Op didactisch gebied maken we elk jaar afgewogen stappen om ons lesgeven verder te verbeteren. 
Dat zie je terug in onze resultaten. We streven naar een school van betekenis voor de kinderen in de 
wijk. 
 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een warm en 
hardwerkend team? Zoek niet verder, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Solliciteren of meer informatie? 
Stuur je motivatiebrief en CV voor 23 oktober 2020 naar Daniëlle Ferber,  
dferber@vcpo-spijkenisse.nl. 
 
Neem gerust contact op met Kees Groenendijk, schooldirecteur, als je meer informatie wilt 

directie@debron-vcpo.nl of via telefoonnummer: 0181 – 630 782 of 06 16064933 

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met Danielle Kabbedijk, intern begeleider, 
ib@debron-vcpo.nl of telefoonnummer 06 14849188 
 
Ontdek cbs de Bron:  Ontdek obs de Toermalijn  Ontdek VCPO Spijkenisse: 
www.debron-vcpo.nl       www.detoermalijnspijkenisse.nl www.vcpo-spijkenisse.nl
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