
 

 

 

VACATURE 
    ‘t Venne, 
Nieuw-Vennep 

Telefoon 
E-mail 
Datum 

: 0252-675997 
: Lisa.terveen@jl.nu 
: 25-09-2019 
 
 

 

Leerkracht onderbouw 
wtf 0,8309 
 
 
Wij zoeken een leerkracht die: 

● ervaring heeft in het kleuteronderwijs en 
bekend is met de methode Schatkist. 

● bekend is met het lesgeven via effectieve 
instructie  

● organisatorisch sterk is en weet hoe hij/zij 
een goed klassenmanagement moet 
neerzetten 

● ervaring heeft met het leerlingvolgsysteem 
Kijk 

● ervaring heeft met TEACH LIKE A 
CHAMPION 

● het kind achter de leerling ziet  
● openstaat voor het geven en ontvangen 

van feedback  
● goed kan samenwerken met collega’s. 

 
   

Waarom kiezen voor ‘t Venne? 
● Wij hebben 4x goed gekregen van de inspectie! 
● ‘t Venne is een innovatieve school en er is ruimte voor eigenaarschap 
● Ambities te verwerken in taakuren, dus doen wat je leuk vindt! 
● Wij zijn een hecht team en houden van thee drinken na schooltijd, even 

ontspannen en daarna weer door! 
● Wij werken met ouderpanels waardoor ouders betrokken zijn en blijven bij de 

schoolontwikkeling 
● Wij hebben een LEF - groep waarin kinderen werken aan hun executieve functies en 

compacten en verrijken 
● Wij hebben een Stroomgroep waarin kinderen in een kleine setting gecoacht 

worden om in hun eigen groep goed te functioneren  
● Wij vinden werken met ICT heel belangrijk. Wij hebben een typecursus na 

schooltijd, werken met Beebots, Ozobots en de Osmo 
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Wat verwachten wij van je? 

● Minimaal een Pabo-diploma 
● Je bent maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend beschikbaar 
● Je bent enthousiast, collegiaal en pro-actief in de samenwerking 
● Je hebt een flexibele mentaliteit en bent communicatief vaardig 
● Je staat ervoor open om jezelf professioneel te 

blijven ontwikkelen. 
 
Kijk voor meer informatie over ‘t Venne op de website of bel/mail naar de school.  
Meer informatie over onze school vind je op:  
www.rkbsvenne.nl  
 

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  Leerkracht onderbouw 

Werktijdfactor / aantal uren  0.8309 wtf 

Werkdagen   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Type aanstelling  tijdelijk, met uitzicht op vast  

Start- en (evt.) einddatum  18 november 2019 
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