
 

Basisschool de Nijepoort zoekt  

leerkrachten (m/v) 0,4 wtf - 1,0 wtf 

Basisschool De Nijepoort in Groenekan is een kleinschalige, openbaar toegankelijke basisschool in een 
dorp in het groen. De school heeft uitstekende schoolresultaten, een kleinschalig karakter, een 
gemoedelijke sfeer. Er is veel aandacht voor de individuele leerling en de school stelt hoge eisen aan 
het niveau van onderwijs. Binnen het klassikale onderwijs worden principes uit verschillende 
onderwijsstromingen gebruikt zoals weektaken en zelfstandig werken, ontleend aan de principes van 
Dalton en Jenaplan. 

De Nijepoort is een schoolvereniging met een bestuur van zes ouders. Het streven is de huidige 
omvang van 150 leerlingen te behouden, de school stelt zich daarom open voor leerlingen woonachtig 
buiten het dorp. Sinds januari 2018 hebben we een prachtig nieuw schoolgebouw!  

Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die: 

▪ Er voor zorgen dat er in de groep een prettig leef- en werkklimaat heerst;  

▪ De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen bevorderen; 

▪ Op verschillende niveaus kunnen lesgeven via het directe instructiemodel;  

▪ Samenwerken en afstemmen met collega’s en open communiceren met betrokken ouders; 

▪ Reflecteren op eigen handelen en op een planmatige manier werken aan hun verdere 
ontwikkeling.  

Wij bieden een baan in een enthousiast, gevarieerd, ervaren en hoog opgeleid team. Daarnaast 
vinden wij het belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen en bieden we scholing aan.  

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling en bij goed functioneren is vervolgens een 
vaste aanstelling mogelijk (inschaling conform CAO primair onderwijs). In principe zijn de vacatures 
voor de middenbouw, maar de precieze invullingen van de groepen zijn bespreekbaar (ook het aantal 
dagen).  

Meer informatie over de school is te vinden op 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12178/Groenekanse-Schoolvereniging-De-Nijepoort
?sleutel=online  

In de week van 14 tot 20 mei 2018 vinden de gesprekken plaats. Wil je reageren, stuur je brief en CV 
voor maandag 7 mei 2018 naar Marjan van Grieken, directeur De Nijepoort, mvgrieken@nijepoort.nl.  
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