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Wij zoeken een enthousiaste leerkracht voor een 
nieuw te starten instroomgroep met ingang van 
1 januari 2021 tot de zomervakantie. 

Ben jij een positieve leerkracht en vind je het een 
uitdaging om les te geven aan een instroomgroep? 
Hecht je waarde aan een goede en collegiale samen-
werking? Werk je graag in een team met betrokken 
leerkrachten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
WIE ZIJN WIJ?
Basisschool De Malelande is een katholieke school 
in de wijk Nieuwland. De school telt ongeveer  
570 leerlingen. We hebben op dit moment vier 
gemengde kleutergroepen (1/2). Met onze kleuters 
werken we thematisch en doelgericht, waarin we 
ruimte bieden voor ontdekkend en spelend leren.  
Als onderbouwteam bereiden wij graag samen  
ons lesaanbod voor.

WIJ BIEDEN:
– een tijdelijk formatieve aanstelling voor 5 dagen,  
 een deeltijdbetrekking is bespreekbaar.
– bij goed functioneren is er uitzicht op een vast  
 dienstverband bij KPOA (inzetbaarheid in  
 meerdere jaargroepen is een vereiste voor vast  
 dienstverband)
– ondersteuning en begeleiding door collega’s,  
 IB-er en teamleider 
– een collegiaal team dat van en met elkaar leert 
– een uitdagende baan

JIJ BRENGT MEE:
– een bevoegdheid voor primair onderwijs 
– affiniteit met het jonge kind dat net op school start
– een oplossingsgerichte manier van denken en  
 handelen 
– enthousiasme om samen met het team een  
 prettige sfeer neer te zetten

INTERESSE? 
Ben jij degene die wij zoeken? Of wil je meer  
informatie? Neem dan contact op met Eva Geerdinck 
of Jos Houtveen. We zijn bereikbaar op 033-4564410 
(menukeuze 1). Jouw sollicitatie kun je per mail 
sturen naar malelande@kpoa.nl.  

Sluitingsdatum voor deze vacature is vrijdag  
20 november. De gesprekken zullen plaats vinden  
op donderdag 26 november.  
 
Meer informatie over de school vind je op onze  
website www.malelande.nl
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