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Heb jij hart voor de leerlingen van Rotterdam-Zuid?  
Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou! 
 
OBS De Pijler 
De Pijler is een basisschool op de dynamische Kop van 
Zuid met ongeveer 630 leerlingen. De school werkt met 
het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de technieken van 
Teach like a Champion en expliciete directe instructie EDI) 
ingezet worden. 
De school heeft een prettige, diverse populatie die jou uitdaagt op pedagogisch- en didactisch gebied.  
Talentontwikkeling is de kern van ons onderwijs voor zowel de kinderen als het team en …… jouzelf! Daarbij 
staan veiligheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid voorop. 
De school is goed bereikbaar met het OV (bus en tram) en voldoende parkeergelegenheid om de gebou-
wen. Voor een parkeervergunning wordt gezorgd. 
 
We hebben per 01-01-2023 een vacature (1,0 fte) in een hele leuke groep 3. 
Ben jij de collega die onze fantastische kinderen blij gaat maken en ons team komt versterken en heb je 
interesse om op de dynamische Kop van Zuid te komen werken, reageer dan snel!  
 
Wat heeft OBS De Pijler te bieden  
 

- Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling, salarisschaal conform CAO-PO 
      en een eindejaarsuitkering 
- Fulltime vacature maar parttime is bespreekbaar 
- Onderbouw groep die heel graag een nieuwe juf of meester zouden willen 
- Een leuke en diverse populatie met leergierige kinderen 
- Volop mogelijkheden om bij te dragen aan de schoolontwikkeling 
- Een goede en prettige werksfeer  
- Een veilig pedagogisch klimaat voor de kinderen 
- Goede faciliteiten 
- Een gezellig team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen én geweldige leerlingen 
- Je komt in een team terecht met enthousiaste en gemotiveerde collega’s die met elkaar wil leren 
      om het onderwijs te verbeteren 

 
Wat neem je mee? 

- Een gemotiveerde en enthousiaste houding en je wil meewerken aan de schoolontwikkeling 
- Een flexibele instelling 
- Je kunt opbrengstgericht werken, in staat zijn om het onderwijs op meerdere niveaus binnen een-

groep te bieden 
- Een proactieve en open houding naar collega’s en ouders 
- Een teamspeler 
- Een leerkracht die kinderen activiteert, stimuleert en uitdaagt 
- Een leerkracht die leerlingen en ouders hoort en ziet en dus beschikt over goede contactuele  



 

 

Pagina 2 of 2 

      eigenschappen 
- Ouders zien als partners bij de ontwikkeling van leerlingen 

 
Interesse, nieuwsgierig, enthousiast? 
 
Enthousiast of nieuwsgierig geworden? We hopen het natuurlijk! Neem dan zo spoedig mogelijk contact op 
per mail : peter.vanderwaal@obsdepijler.nl  of miranda.verharen@obsdepijler.nl  
Telefonisch kan ook Peter van der Waal 010-2900 290 of Miranda Verharen 010-48 52 952 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:peter.vanderwaal@obsdepijler.nl
mailto:mverharen@obsdepijler.nl

