
	  

	  

	  

Leerkracht groep 3 
maart tot juli ,  WTF 0 , 8 

 
Welkom	  op	  de	  St.	  Josephschool	  
De	  St.	  Josephschool	  is	  een	  katholieke	  school	  in	  Hooglanderveen,	  dichtbij	  Amersfoort.	  Omdat	  
de	  leerkracht	  van	  een	  van	  onze	  groepen	  3	  in	  maart	  met	  zwangerschapsverlof	  gaat	  zijn	  wij	  op	  
zoek	  naar	  een	  talent	  die	  de	  groep	  wil	  vervangen.	  Op	  onze	  website	  vind	  je	  meer	  informatie	  
over	  wie	  wij	  zijn	  en	  waar	  we	  voor	  staan.	  	   	  
	  
Onze	  kernwaarden	  
We	  werken	  op	  onze	  school	  vanuit	  vier	  kernwaarden:	  

-‐ Wij	  zijn	  open	  en	  doelgericht	  
-‐ Wij	  zijn	  betrokken	  en	  begaan	  met	  de	  ander	  
-‐ Wij	  bieden	  goede	  kwaliteit	  en	  zijn	  zorgvuldig	  
-‐ Wij	  zijn	  gedreven	  en	  creatief	  

Denk	  je	  bij	  het	  zien	  van	  onze	  kernwaarden:	  dat	  past	  bij	  mij!	  Daar	  wil	  ik	  vanuit	  werken!	  Dan	  
willen	  we	  graag	  met	  je	  kennismaken.	  	  
	  
Leerkracht	  groep	  3	  
In	  de	  groep	  3	  werk	  je	  samen	  met	  een	  andere	  collega	  die	  op	  maandag	  voor	  de	  groep	  staat.	  Je	  
werkt	  met	  een	  duo-‐collega	  en	  met	  collega’s	  uit	  de	  andere	  groep	  3.	  Binnen	  onze	  school	  is	  het	  
heel	  normaal	  om	  bij	  elkaar	  binnen	  te	  lopen	  en	  vragen	  te	  stellen.	  We	  staan	  hiervoor	  open	  en	  
leren	  van	  elkaar.	  
	  
Reageren	  
Heb	  je	  interesse	  in	  deze	  mooie	  kans	  of	  wil	  je	  er	  meer	  over	  weten?	  Dat	  kan!	  Doe	  dat	  dan	  door	  
contact	  op	  te	  nemen	  met	  Amrah	  Kuiper	  (teamleider	  onderbouw,	  a.nieuwveld@kpoa.nl)	  of	  
Gert	  de	  Wit	  (directeur,	  g.dewit@kpoa.nl).	  Bellen	  kan	  natuurlijk	  ook:	  033-‐2571205.	  	  
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