
 

 

 

VACATURE 
 

Jacobaschool, Heemstede 
Groepsleerkracht groep 1/2 of groepsleerkracht bovenbouw. 
Werkdagen in overleg, maar bij voorkeur op donderdag/vrijdag. 
Kans op uitbreiding. 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste groepsleerkracht! 
 
Wat verwachten wij van je? 
Je bent een betrokken collega met passie voor onderwijs en oog voor ieder 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. 
 
Over onze school 

Directeur: Wietse Algera 
Telefoon: 023-5475371 
E-mail: wietse.algera@jl.nu 
Datum: 12-12-2019 
 
 
 
 
Meer informatie over onze school vind je op:  
https://www.jacobaschool.nl/ 
 

 

Voor het team van de Jacobaschool staat goed onderwijs voor ieder kind centraal. Door het 
beste uit elk kind te halen, begeleiden wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandige, 
sociale, zelfbewuste en verantwoordelijke medemensen. Onze visie bestaat uit 3 
belangrijke pijlers: 

Balans 

Betrokkenheid 

Beweging 

In onze schoolgids wordt beschreven hoe wij deze waarden inzetten op onze school. 
Samen met rond de 250 kinderen, verdeeld over 3 kleutergroepen, 6 basisgroepen en 25 
teamleden, maak je deel uit van de Jacobaschool. Onze school staat niet alleen. Met 25 
andere confessionele basisscholen in Kennemerland behoort de school tot een 
bovenschoolse stichting genaamd “Jong Leren”, stichting voor confessioneel onderwijs. 

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 
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scholen staan in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort en 
Bloemendaal. Lees meer op www.jl.nu.   
 

Functie / groep  Groepsleerkracht groep  1/2 of bovenbouw 

Werktijdfactor / aantal uren  In overleg 

Werkdagen   In overleg, maar bij voorkeur donderdag/vrijdag 

Type aanstelling  Tijdelijk, met uitzicht op vast. 
Kans op uitbreiding. 

Start- en (evt.) einddatum  In overleg 

Bijzonderheden / opmerkingen  Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 10 januari 2020 hun 
CV sturen naar: wietse.algera@jl.nu en hun motivatie 
mondeling toelichten. 
 
Voor vragen graag telefonisch contact opnemen met onze 
directeur Wietse Algera via 023-5475371. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Jong Leren - Cruquiusweg 42 - 2103 LT Heemstede - Postbus 320 - 2100 AH Heemstede - T. 023 529 89 88 - E. info@jl.nu - www.jl.nu 

2 

http://www.jl.nu/
http://www.jl.nu/
mailto:wietse.algera@jl.nu

