
 

VACATURE 
Telefoon 
E-mail 
Datum 

: 0252 620 825 

: info.opmaat@jl.nu 
: 13-11-2019 

Opmaat, Nieuw-Vennep 
groepsleerkracht midden-/bovenbouw 
werkdagen in overleg 
 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
groepsleerkracht! 
 
Wat verwachten wij van je? 
Je bent een betrokken collega met oog voor elk kind. Je 
vindt het een uitdaging om de groei van kinderen 
zoveel mogelijk te stimuleren. Je kunt goed 
samenwerken en bent bereid om jezelf verder te 
ontwikkelen.  
 
Meer informatie over onze school vind je op:  
https://www.basisschoolopmaat.nl/ 

 

Michel de Zwart    Rosanne Korenhoff 
“Opmaat is een ster in onderwijs en onze 
leerlingen zijn allemaal sterren met hun 

eigen persoonlijkheid en groei.” 

  

 
 
Over onze school 
Opmaat heeft circa 500 leerlingen, verdeeld over twee locaties. Op onze school werken ongeveer 
50 medewerkers: groepsleerkrachten, onderwijsondersteuners, intern begeleiders, een ICT’er, 
een vakleerkracht gym, een event manager, een native speaker, een docente voor de 
verrijkingsgroep, een adjunct-directeur en de directeur. Samen vormen we een enthousiast team 
dat met veel plezier en passie haar uiterste best doet goed onderwijs te verzorgen.  
In ons dagelijks onderwijs spelen de volgende aspecten een rol: 

● eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten (Leren Zichtbaar Maken) 
● creativiteit (atelieronderwijs) 
● sport 
● Engels  
● ICT 

 



Over Stichting Jong Leren 
Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. De ‘koepel’ Jong Leren heeft 26 
scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, 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 en Samen leren. 
Lees meer op www.jl.nu. 
 

Functie / groep midden-/bovenbouw 

Werktijdfactor / aantal uren in overleg 

Werkdagen  in overleg 

Type aanstelling tijdelijk, met uitzicht op vast 

Start- en (evt.) einddatum in overleg 

Bijzonderheden / opmerkingen Belangstellenden kunnen hun CV sturen naar: 
info.opmaat@Jl.nu en hun motivatie mondeling toelichten.  

 
Kom jij ons ambitieuze en gezellige team versterken? 

 

 
 



     
 


