
 
 

                                                    
 

Net als vele andere scholen zijn wij op zoek naar jou! Ben jij op zoek naar de Polderhof? 
 

We stellen ons even voor: 
De Polderhof is de oudste school van Almere, maar is nog steeds even levendig en actief als 40 jaar 

geleden. De kinderen die naar onze school komen laten een goede afspiegeling van de wijk zien. 
Dagelijks staat er een enthousiast, betrokken en professioneel team klaar om deze fantastische 
groep kinderen een waardevolle lesdag op school te bezorgen. Kinderen en ouders voelen zich 

welkom en gezien.  
 

De Polderhof is tevens een school met een mediumvoorziening TOS. Wij bieden leerlingen met een 
medium TOS arrangement passend onderwijs. Voor alle leerlingen is een goed taalaanbod wezenlijk 
om het onderwijs goed te kunnen volgen. Maar door hier extra aandacht aan te besteden willen we 

ook voor deze leerlingen het verschil maken! 
 

De kinderen komen alle dagen van de week van 08.30 tot 14.00 naar school. 
In de onderbouw werken we thematisch en zien we Spelend Leren als een groot goed.  
We koppelen de thema’s aan de doelen om de kinderen, maar ook onszelf, uit te dagen. 
 

 Is lesgeven aan een onderbouwgroep datgene wat je graag doet? 

 Heb je ervaring met TOS of ben je bereid je hier in te ontwikkelen, dan is de 
Polderhof de school waar je moet zijn! 

 
De Almeerse Scholen Groep is voor de Polderhof per direct op zoek naar 
 
Leerkracht(en) kleuter- / onderbouw (wtf 2,0. Er zijn mogelijkheden van 0,4 t/m 1,0!) die 

- een voltooide PABO opleiding heeft 
- werkervaring heeft 
- bij voorkeur kennis heeft van TOS (en aanverwante problematiek) 
- out of the box durft te denken 
- enthousiast wordt van het werken in een team 
- graag wil meedenken over spelend en ontdekkend leren 
- creatief is en beschikt over een gezonde dosis humor. 

 
 

Interesse? 
 Wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Annet van Brussel, directeur, tel. 036-5310271, 

of via directie@polderhof.asg.nl  Voor informatie over de school, www.polderhof.asg.nl  
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