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Voor de periode na de kerstvakantie zoeken wij  
enthousiaste leerkrachten voor het jonge kind.  
Wij hebben verschillende vacatures:
– Instroomgroep, drie dagen in de week, in de  
 periode van 1 januari t/m 8 juli 2022.
– Groep 2/3, twee of drie dagen in de week,  
 in de periode van 1 januari t/m 15 april 2022.
– Ondersteunen van verschillende groepen,  
 één dag in de week, in de periode van 1 januari  
 t/m 8 juli 2022.

Bovenstaande vacatures zijn in overleg te combineren.  
Wij staan open om zowel in gesprek te gaan met een 
leerkracht, leraar ondersteuner of onderwijsassistent.

DE ORGANISATIE
De Langenoord staat in het dorp Hoogland en is een 
middelgrote school met ongeveer 270 kinderen.  
Het grootste deel van de leerlingenpopulatie komt 
uit Hoogland, ruim een derde deel komt uit de aan-
grenzende wijken Nieuwland en Kattenbroek en een 
klein percentage uit andere wijken van Amersfoort. 
Ouder(s)/verzorger(s) kiezen voor de Langenoord 
vanwege de fijne, open en veilige sfeer en omdat het 
onderwijs wordt afgestemd op de (extra) onderwijs- 
en ondersteuningsbehoefte van ieder kind.

Op de Langenoord denken wij in kansen en handelen 
wij naar mogelijkheden, zodat alle kinderen zich zo 
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat doen wij 
in een omgeving waar voor het jonge kind spelen  
en ontdekken centraal staat. Onderzoekend en 
ontwerpend leren daagt het oudere kind uit om 
zijn leerdoelen te bereiken. Wij creëren een veilige 
leeromgeving waarin het kind in een doorgaande 
lijn kennis en vaardigheden kan verwerven die het 
nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch 
denkend mens te worden. Onze drie kernwaarden, 

creativiteit, eigenwaarde en betrokkenheid zijn het 
vertrekpunt voor het vormgeven van ons onderwijs.
 
WE ZOEKEN IEMAND, DIE: 
– Kennis heeft op het gebied van spelend en  
 ontdekkend leren. 
– Vanuit visie een beredeneerd aanbod kan neerzetten.
– Een actieve bijdrage levert aan een goed (leer)klimaat.
– Veiligheid en structuur biedt.
– Flexibel en daadkrachtig is.
– Onze kernwaarde creativiteit onderschrijft en  
 zichtbaar maakt in het werken met het jonge kind. 
 
WAT KUN JIJ VAN ONS VERWACHTEN?
– Collega’s die je een warm welkom geven en je met  
 plezier wegwijs maken in de school.
– Een intensieve samenwerking met de andere collega’s  
 op het kleuterplein en de collega’s van groep 3
– Een tijdelijke aanstelling op De Langenoord, die bij  
 goed functioneren kan worden omgezet in een  
 vaste aanstelling bij de KPOA.

WIL JE REAGEREN OP DEZE MOOIE KANS? 
Je sollicitatiebrief en CV kun je voor 12 november 
2021 sturen naar Esther Kamer (schoolleider)  
e.kamer@kpoa.nl. Bij vragen kun je telefonisch  
contact opnemen via 033-4801263. 

Op onze website www.delangenoord.nl is meer  
informatie over de school te lezen.

PER 1 JANUARI 2022:

vacatures jonge kind op basisschool De Langenoord 
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