
 

 
 

VACATURE 
Leerkracht groep 8 
  
wtf 0,4250/1,00 

Telefoon
E-mail 
 
Datum 

: 020-4973157 /  020-4975391 
: hans.ettema@jl.nu 
 
: september 2019 
 
 
 

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor groep 8. Kom jij ons 
team versterken? 
 

Wij hebben met onmiddellijke ingang een vacature in 
onze groep 8. 23 Fijne kinderen zijn door een 
ziektegeval hun meester voor lange tijd kwijt. We zijn 
op zoek naar een collega die hem voltijd of in deeltijd 
kan vervangen 
 
Over de vacature 
Je komt te werken met ervaren en enthousiaste 
collega’s in de bouw. Er is regelmatig overleg en 
afstemming. Wij vragen een collega die:  

- enthousiast is in het werk; 
- goed kan samenwerken; 
 

Meer informatie over onze school vind je op:  
www.jong-geleerd.nu 
 

 
 
 

Hans Ettema directeur  
De missie van de school:  

‘Onderwijs  met aandacht, kwaliteit en 
duidelijkheid’. 

 

Over de school 
De school is per 1 augustus 2018 op twee locaties in Halfweg van start gegaan. Het team 
van de fusieschool is betrokken bij de school en heeft zin om samen als één school verder 
te gaan. Kinderen uit Halfweg, Zwanenburg en Amsterdam bezoeken de school dat een 
dorps karakter heeft. Op termijn gaan we deel uitmaken van het Integraal Kindcentrum in 
Halfweg dat op een locatie in Halfweg nieuw gebouwd gaat worden. 
 
We willen graag dat kinderen zich veilig voelen, met plezier naar school komen, zich                           
competent voelen en leren zelfstandig keuzes te maken en hier een eigen verantwoording                         
in hebben. De school moet volgens ons een veilige en uitdagende leefgemeenschap zijn                         
waar kinderen zowel zelfstandig als samen mogen oefenen en leren. 
 
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 
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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 groep 8 

Werktijdfactor / aantal uren  0,4250/1,0 

Werkdagen   In overleg 

Type aanstelling  tijdelijk i.v.m. ziektevervanging  met uitzicht op vast en 
uitbreiding 

Start- en (evt.) einddatum  m.i.v. 14-10-2019 
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