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Groep 4 van De Brug bestaat uit 23 hele gezellige en 
gemotiveerde leerlingen. Maar helaas hebben ze vanaf 1 
januari op drie dagen geen juf meer.  
 
Op De Brug staan de woorden  
Talent | Samen | Toekomst centraal.  
Ben jij een leerkracht die het talent in kinderen ziet en 
wiens eigen talent wij goed kunnen inzetten? Wil je graag 
samenwerken en kinderen laten samenwerken? En focus 
je op de toekomst van de kinderen en het onderwijs?  
Dan is De Brug de school voor jou. We zijn op zoek naar 
een  
 
leerkracht groep 4 voor drie dagen per week (wtf 0.575).  
 
 
Wat zoeken wij in jou? 

● Goede pedagogische en didactische vaardigheden 
● Een houding om zelf te leren en te ontwikkelen  
● Een coöperatieve grondhouding naar collega’s en ouders  
● De licentie van de Kanjertraining is een pré 
● Je geeft leerlingen de ruimte om onderzoekend te leren en ze 

hierbij te coachen  
 

Wat kenmerkt De Brug? 
● Kanjerschool 
● Gezonde school 
● 4x Wijzer 
● Day-a-week school 
● Goede samenwerking met ouders  
● 200 leerlingen en 19 teamleden  
● Specialist NT-2, specialist meerbegaafden  
● Vakleerkrachten voor muziek en gym  
● Ondersteuning voor leerlingen door leerkrachten en full-time 

leraarondersteuner  
● Traditioneel lesrooster, met een uur lunchpauze  

 
Meer informatie over onze school vind je op: www.pcbs-brug.nl  
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Over onze school 
De Brug is een christelijke basisschool in Aalsmeer, met ongeveer 200 leerlingen. De Brug is 
gevestigd in de MIKADO, samen met twee andere basisscholen en een organisatie voor 
kinderopvang. De Brug is een school met kansen voor alle leerlingen. Ieder kind wordt 
geholpen bij het ontwikkelen van emotionele, sociale, cognitieve, creatieve en lichamelijke 
vaardigheden. Verschillen bestaan en worden gewaardeerd. Hiervoor zijn respect voor 
elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk. Voor een optimale ontwikkeling van de 
leerling vinden wij een goede samenwerking tussen kind, ouders en leerkracht van groot 
belang. Op De Brug staan Talent | Samen | Toekomst centraal.  
  
We leren met oog op de toekomst 

● 21e eeuwse vaardigheden als zelfstandigheid, eigenaarschap en onderzoekend leren 
hebben een belangrijke plek in ons onderwijs. 

● ICT heeft iedere dag een vaste rol in het dagelijkse leren en ontwikkelen van de kinderen. 
Iedereen mag zijn eigen talent hebben 

● We vinden het belangrijk dat kinderen mee  praten over hun eigen ontwikkeling zodat ze zich 
eigenaar voelen van hun eigen leerproces. 

● Ieder kind mag zichzelf zijn, zijn eigen talenten ontdekken en we maken ruimte om deze te 
ontwikkelen.  

Wij werken samen 
● Kinderen leren vanuit vertrouwen en respect om samen te werken en te spelen in een veilige 

schoolomgeving. 
● We bevorderen tijdens het thematisch werken het samenwerken en samen 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 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 4 

Werktijdfactor / aantal uren  drie dagen, (wtf 0.575) 

Werkdagen   maandag t/m woensdag of in overleg  

Type aanstelling  tijdelijk, met uitzicht op vast binnen Jong Leren 

Start- en (evt.) einddatum  van 1 januari 2020 tot het einde van het schooljaar bij ons op 
school, daarna mogelijk binnen de stichting  

Bijzonderheden / 
opmerkingen 

Reacties en meer informatie naar Manon de Jong, via 
manon.dejong@jl.nu of 0297 341887  
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