
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfstandige basisschool De Nijepoort zoekt een enthousiaste leerkracht voor het kleuteronderwijs. 
  
In het prachtige dorp Groenekan op fietsafstand van Utrecht en De Bilt staat basisschool De 
Nijepoort. Een kleine bescheiden school die veertig jaar geleden is opgericht door ouders om 
mooi onderwijs te bieden voor hun kinderen. Niet voor even, niet voor nu, maar voor meerdere 
generaties. 
  
Als éénpitter bestuurd door ouders, is de school een unieke plek waar vanuit vrijheid en 
vertrouwen elke dag 155 kinderen in veiligheid samen leren, spelen, dromen, durven en doen. 
Een plezierige plek waar leerboeken langzamerhand worden ingeruild voor projecten. Waar de 
juffen en meesters mee experimenteren en we trouw blijven aan de basis van goed onderwijs..  
 
Deze fijne dorpsschool zoekt een pedagogisch sterke en ervaren kleuterleerkracht, die een 
uitdagende speel-en leeromgeving weet te creëren in de klas, waarbij de kleuters spelenderwijs 
leren.  
De leerkracht kan zich vinden in ons bewegend-en spelend leren, waarbij we minder aan tafels 
zitten, maar veel aan actieve kring en spelmomenten doen.  
 
  
Leerkracht Kleuteronderwijs basisschool De Nijepoort  
1 jan - 10 mei | bij voorkeur 0,8fte, of 0,6fte, ter vervanging van zwangerschapsverlof.  
Verlenging is daarna bespreekbaar. 
  
Beschik jij over goede onderwijskundige - en pedagogische vaardigheden? Ben jij die eigentijdse 
kleuterleerkracht met hart voor onze jongste leerlingen? Die verder bouwt aan toekomstgericht 
onderwijs waarbij onze leerlingen aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling?  
 
Laat het ons weten en solliciteer! 
 
 
| per 1 januari 2021 | 0,8fte | CAO PO conform functieschaal L10 | In bezit van 
onderwijsbevoegdheid | Kleuteronderwijs bijscholing is een pre | | Sluitingsdatum reactie 6 
november 2020 | eerste gesprekken 12 november | Graag toesturen: motivatie, curriculum 
vitae | Contact via directeur Marjan van Grieken | mvgrieken@nijepoort.nl | www.nijepoort.nl | 

  
 
 
| Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld |  

http://www.nijepoort.nl/

