
 

 

 

  Leerkracht   1/2  
   Antoniusschool,   
   locatie   Ridderspoorstraat,  
   Nieuw-Vennep  

Telefoon  
E-mail  
Datum  

:    0252-672705  
:    esther.vandokkum@jl.nu  
:    20   augustus   2019  

 

Wij   zijn   op   zoek   naar   een   groepsleerkracht   voor   
groep   1/2   in   verband   met   een   langdurig   ziekteverlof.    
 
Wat   verwachten   wij   van   je?  
Samen   met   jouw   collega   geef   je   invulling   aan   het  
onderwijs   in   groep   1/2   op   onze   school.   Je   bent   een  
teamspeler   en   daarnaast   vragen   wij   een   actieve  
betrokkenheid.  
 
Meer   informatie   over   onze   school   vind   je   op:   
www.antoniusschoolridderspoorstraat.nl  
Directeur:   Esther   van   Dokkum  
 
Over   onze   school  
De   Antoniusschool   is   een   echte   dorpsschool   in   het   oude   centrum   van   Nieuw-Vennep.  
Momenteel   zitten   er   ongeveer   200   kinderen   op   school,   verdeeld   over   8   groepen.    Het   team  
bestaat   uit   ca.   20   leerkrachten,   onderwijsassistenten,   directie,   IB    en   vakleerkrachten.   
   
Over   Stichting   Jong   Leren  
Jong   Leren   is   een   stichting   voor   confessioneel   basisonderwijs.   Stichting   Jong   Leren   heeft   29  
scholen   in   de   gemeenten   Aalsmeer,   Haarlemmermeer,   Haarlemmerliede   en   Spaarnwoude,  
Heemstede,   Zandvoort   en   Bloemendaal.   Onze   slogan   ‘De   kunst   van   het   leren’   betekent   dat  
wij   gaan   voor   goed   onderwijs   verzorgen.   Belangrijk   hierin   vinden   wij   vakmanschap,  
creativiteit   en   inventiviteit.   Belangrijke   competenties,   zeker   waar   het   leren   betreft,   voor  
onze   leerlingen,   maar   ook   voor   de   volwassen   professionals   die   bij   Jong   Leren   werken.   Jong  
Leren   staat   voor:   Ruimte   geven,   Elkaar   uitdagen,   Samen   leren.   Lees   meer   op    www.jl.nu .  
 

Functie   /   groep   groepsleerkracht   groep   1/2   

Werktijdfactor   /   aantal   uren   0,5750  

Werkdagen    maandag,   dinsdag   en   woensdag   

Type   aanstelling   tijdelijk   i.v.m.   langdurige   ziektevervanging   met   uitzicht   op  
vast   op   één   van   de   scholen   of   invalpool   van   JongLeren   

Start-   en   (evt.)   einddatum   z.s.m.  

Bijzonderheden   /   opmerkingen   Mail   naar   Esther   van   Dokkum   esther.vandokkum@jl.nu  
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