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KATHOLIEKE BASISSCHOOL DE KUBUS   
Katholieke Basisschool De Kubus is een echte  
buurtschool, gelegen in het Amersfoortse  
Soesterkwartier. Onze school is een afspiegeling  
van de wijk en daar zijn we trots op. Bij ons mogen 
kinderen zichzelf zijn en leren ze om oog te hebben 
voor de ander en de omgeving. De Kubus heeft  
10 groepen verdeeld over 2 locaties waarbij de  
onderbouwlocatie is gevestigd aan De Spaarnestraat. 
 
SAMEN LEVEN, SAMEN LEREN, SAMEN WERKEN
Wij creëren een veilige speel- en leeromgeving waar-
in het kind in een doorgaande lijn kennis en vaar-
digheden kan verwerven die het nodig heeft om op 
te groeien tot een zelfstandig, verantwoordelijk en 
positief kritisch mens. Een goede balans tussen de 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen vinden wij belangrijk. Op onze school sta je 
er niet alleen voor; samen maken we De Kubus!

LEERKRACHT INSTROOMGROEP
Na de kerstvakantie starten we een instroomgroep 
voor onze allerjongste leerlingen. Je start de groep 
met 5 leerlingen waarbij de groep zal uitgroeien  
tot ongeveer 18 leerlingen. Je werkt samen met  
de collega’s van de groepen 1-2 en de groepen 2-3.  
We hebben prachtige ruimtes waarin we een rijke  
en uitdagende leeromgeving creëren voor onze  
leerlingen. Spelend en ontdekkend leren staat bij 
ons centraal binnen de kleutergroepen. 

WIJ ZOEKEN:  
– Een enthousiaste collega die voor een fte van 0,8 ons  
 team wil komen versterken in de instroomgroep. 
– Een teamplayer die in staat is op een constructieve  
 manier samen te werken. 
– Een leerkracht die affiniteit heeft met het jonge kind. 
– Een leerkracht die kennis heeft op het gebied van  
 spelend- en ontdekkend leren of zich hier graag  
 verder in wil verdiepen.

WIJ BIEDEN: 
– Een fijne werkplek met betrokken collega’s. 
– Ondersteuning door collega’s, teamleider en  
 schoolleider. 
– Samen leren en samenwerken in PLG ’s en leerteams.
– Een tijdelijke formatieve aanstelling voor 4 dagen.  
 Bij goed functioneren is er uitzicht op een vast  
 dienstverband bij KPOA. 

BEN JIJ DE COLLEGA DIE WIJ ZOEKEN? 
Jouw motivatiebrief en CV kun je sturen naar  
Willemijn Rozenberg (schoolleider)  
w.vankeulen@kpoa.nl of Marga van Keken  
(teamleider) m.nieuwland@kpoa.nl. Mocht je vragen 
hebben, bel (033-4617221) of mail gerust.  
Meer informatie over de school vind je op onze  
website: kbsdekubus.nl

1 JANUARI 2021 TOT DE ZOMERVAKANTIE ZOEKEN WIJ

een enthousiaste collega voor onze instroomgroep (wtf 0.8)
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