
 

 
 

VACATURE  Telefoon 
E-mail 
 
Datum 

: 023 5581245 
: info.tweemaster@jl.nu 
 
: 15-10-2019 de Tweemaster, Vijfhuizen 

 

Wij zijn op zoek naar een Groepsleerkracht 
voor groepen 1-2 C. Je houdt van uitdagingen, bent 
breed inzetbaar en levert een bijdrage aan de 
ontwikkeling van onze school.  
 
 
Wat verwachten wij van je? 

● Enthousiasme, betrokkenheid en reflectie 
● Goede pedagogische en didactische 

kwaliteiten. 
● Dat samenwerken vanzelfsprekend voor je is. 

 
Wat bieden wij ?: 

● Een team dat enthousiast, flexibel en volop in 
ontwikkeling is. 

● Een school die werk wil maken van het 
eigenaarschap van leerlingen.  

● Ruimte voor experimenteren en innoveren. 
● Extra aandacht voor muziek op school. 
● Extra handen in of buiten de groep. 

 
Meer informatie over onze school vind je op:  
www.detweemaster.net  

 

    Ardy Henneman,  
     schoolleider van  
       de Tweemaster 

 
 
Over onze school 
De Tweemaster is één van de twee basisscholen in de dorpskern Vijfhuizen (gemeente 
Haarlemmermeer) op een steenworp afstand van Heemstede en Haarlem. De Tweemaster 
is een interconfessionele basisschool met 13 groepen en 315 leerlingen. 
De kernwaarden van onze school zijn ‘Vertrouwd’- ‘Veelzijdig’- ‘Voortvarend’.  
Wij staan positief tegenover initiatieven om te experimenteren en innoveren. 
Onze school werkt met de LeerKRACHT , de Kanjertraining aanpak en de technieken van 
‘Teach Like a Champion’ . 
Onze school is volop in ontwikkeling om creativiteit en eigenaarschap een plaats te geven 
in ons onderwijs.  
 
 
Er wordt samengewerkt met de bibliotheek Haarlemmermeer in het project ‘Bibliotheek op 
school’. We zijn dan enorm trots op onze prima geoutilleerde schoolbibliotheek. 
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http://www.detweemaster.net/
https://stichting-leerkracht.nl/over-leerkracht/
http://teachnederland.nl/basisonderwijs/


 

 
Over Stichting Jong Leren 
Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. De ‘koepel’ Jong Leren heeft 
26 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 1-2 C 

Werktijdfactor / aantal uren  WTF  0.3625 

Werkdagen   dinsdag en woensdag 

Type aanstelling  tijdelijk, ter vervanging, met eventueel uitzicht op een vaste 
aanstelling 

Start- en (evt.) einddatum  03-12-2019 tot einde schooljaar 

Bijzonderheden / opmerkingen   

 
 

 
Kinderen verdienen een leuke leerkracht ! 

 
Wij zoeken jou ! 
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