
 
 
 

 

 

 

VACATURE 
    Leerkracht plus-klas 
    De Graankorrel, Kudelstaart 

   
Kom jij bij ons werken in onze plusklas voor een dagdeel per week? 
 
Ons team bestaat uit enthousiaste, ervaren leerkrachten. Om onze idealen vorm te blijven 
geven, zoeken wij versterking van ons team. Heb jij de kennis om ons te ondersteunen bij 
het onderwijs aan kinderen die meer nodig hebben dan het gewone aanbod? Kun je 
samenwerken en op een lijn met de collega’s handelen? Ben jij betrokken, nieuwsgierig en 
enthousiast en heb je plezier in het lesgeven?  
 
Wat verwachten wij van je? 
Je werkt samen met de kinderen aan uitdagend leren. Daarvoor is één dagdeel 
beschikbaar. We verwachten een eigen inbreng en visie op onderwijs aan onze plussers in 
de groepen 3 tot en met 8. 
 
Wat wij je kunnen bieden 
Wij hebben één dagdeel beschikbaar voor onze pluskinderen. Vanuit de stichting is 
ondersteuning mogelijk door een ervaren leerkracht. Je komt in een enthousiast team en 
een fijne werksfeer. 
 
Over onze school 
De Graankorrel is een fijne school waar kinderen kunnen ontwikkelen vanuit hun 
eigen onderwijsbehoefte. Wij noemen dat 3D onderwijs, gebaseerd op Human 
Dynamics. 
Wat kun je bij ons verwachten: 

● een enthousiast team dat werkt aan een mooi onderwijsaanbod 
● een eigen ruimte waar je met de kinderen kunt werken 

 
Directeur: Heleen Broerse 
Telefoon: 0297  329100 
E-mail: heleen.broerse@jl.nu 
 
Meer informatie over onze school vind je op: www.cbsgraankorrel.nl 
 
Over Stichting Jong Leren 
Jong Leren bestaat uit 26 prettige confessionele basisscholen waar ouders hun kinderen 
graag naar toe brengen en waar je graag werkt als leerkracht, omdat we: samen leren, 
elkaar ruimte geven en uitdagen. Iedere school geeft hier op een eigen, unieke manier 
vorm aan, zodat leerlingen, ouders en medewerkers hier de vruchten van plukken. Onze 
scholen staan in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort en 
Bloemendaal. Lees meer op www.jl.nu.   
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Functie / groep  leerkracht 

Werktijdfactor / aantal uren  0,1 fte 

Werkdagen   in overleg 

Type aanstelling  na wederzijdse positieve ervaring: vast 

Start- en (evt.) einddatum  januari 2020 of zo spoedig mogelijk daarna 

Bijzonderheden / opmerkingen  Bel ons als je een keertje wilt meelopen! 
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