
 

De kleuters van groep 1/2A zoeken een 

lieve juf of meester  
die mooi kan voorlezen! 

 

Onze collega Marijke gaat in het nieuwe schooljaar volledig werken als RT-er bij ons op school. 

Dat is de reden dat we een nieuwe leerkracht zoeken voor de kleuters uit groep 1/2A. Marcella 

werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Ben jij de leerkracht voor de donderdag en vrijdag?  

Heb je zin om daarnaast ook 1 a 2 dagen flexibel te werken in onze andere groepen? Dat kan! 

 

Reguliere benoeming voor de periode: vanaf augustus 2019 

Omvang in werktijd : 17-32 uur (in ieder geval op donderdag en vrijdag)  
 

Jouw kracht 

Je bent iemand die met passie in de onderbouw werkt en enige ervaring heeft. 

Een open, eerlijke, hardwerkende teamspeler die staat te popelen om een bijdrage te leveren 

aan de schoolontwikkeling. Je bouwt mee aan de kwaliteit van de school die volop in 

ontwikkeling is en door de inspectie met een ‘goed’ is beloond. Met overtuiging kies je voor 

christelijk onderwijs. 

 

We zijn geïnteresseerd in je ideeën, bieden goede ondersteuning en werken volgens 

LeerKRACHT, groepsplanloos werken, EDI en close reading.  

Taken verdelen we op basis van jouw talenten en die van je collega’s. Je leerlingen willen samen 

met jou hun talenten ontdekken tijdens het Talentonderwijs! 

 

Nieuwsgierig? 

Voor informatie over de functie of het sollicitatieproces kun je contact opnemen met mij; Dianne 

Peterse (directeur) / 06-30383342/ johanfriso@spco.nl 

 

Kom solliciteren! 

Solliciteren kan via een e-mail door je sollicitatiebrief met CV voor 23 april te sturen naar 

johanfriso@spco.nl. 

De Johan Frisoschool is een 
ambitieuze, christelijke school waar 
kinderen met plezier naar toe gaan. 
Wij vinden het belangrijk dat onze 
leerlingen in een prettig, veilig en 
gestructureerd opvoedkundig 
klimaat de gelegenheid krijgen om 
zich op hun eigen niveau te 
ontwikkelen. 
 
Eén van onze speerpunten is dat elk 
kind beschikt over bijzonder talent. 
Bij ons op school krijgt talent de 
ruimte. In het bijzonder tijdens 
Talentonderwijs!  
 
www.johanfrisoschool.net 

 
 

De Johan Frisoschool behoort tot 

de SPCO Groene Hart. De SPCO 

heeft 13 scholen in Harmelen, 

Linschoten, Lopik, Montfoort, 

Nieuwerbrug, Woerdense Verlaat 

en Woerden. 

 

Hier wordt primair onderwijs 

verzorgd voor 2.700 leerlingen door 

zo’n 250 medewerkers. 

 

www.spco.nl 
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