
Per 1 augustus 2022 zoekt de Aloysiusschool  
een leerkracht voor de midden- en bovenbouw 
voor 0,8 fte (1,0 fte is bespreekbaar).

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
De Aloysiusschool is een school in het Vermeer-
kwartier in Amersfoort-Zuid. Een gemotiveerd 
team van circa 30 medewerkers zorgt dagelijks 
voor goed onderwijs aan meer dan 380 leerlingen.  
We werken via de uitgangspunten van HGW en 
zetten ons planmatig in voor het verbeteren van 
de vorderingen van leerlingen. De school is volop 
in beweging. Wij zoeken naar mogelijkheden om 
alle leerlingen optimaal te laten ontwikkelen.

Binnen de school hebben wij een structuur  
waarin professionele leerteams een gedeelde  
verantwoordelijkheid hebben en waar veel ruimte  
is voor onderzoek en innovatie. Onze school 
groeit  van 14 naar 16 groepen. Om de extra  
groepen te kunnen huisvesten zullen we ons 
gebouw de komende jaren aanpassen.  
Onze school heeft het predicaat Gezonde School. 
Er wordt veel aandacht besteed aan sport,  
voeding en bewegen.

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE: 
– een bevoegdheid voor primair onderwijs heeft;
– affiniteit met en kennis heeft van de leeftijds- 
 groep in de midden- en bovenbouw;
– enthousiast is om samen met het team een  
 prettige sfeer neer te zetten;
– proactief denkt en handelt en oplossings- 
 gericht werkt;
– over goede communicatieve en sociale  
 vaardigheden beschikt en die juist inzet bij  
 contact met de leerlingen, ouders en collega’s;
– humor, flexibiliteit en relativeringsvermogen  
 heeft.

WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:
– collega’s die je een warm welkom geven en je  
 met plezier wegwijs maken in de school;
– een werkomgeving waar beweging in zit;
– een werkplek waar ruimte is voor eigen  
 ontwikkeling;
– een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht  
 op een vast dienstverband;
– goede begeleiding en coaching van je directe  
 collega’s. 

HEB JE INTERESSE?
Stuur jouw motivatie + CV voor 13 mei 2022  
naar Judith Timmerman (schoolleider):
aloysiusschool@kpoa.nl.

Voor meer informatie over de vacature kun je  
contact opnemen via 033-4617191.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 
woensdagavond 18 mei 2022.
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