
Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort | Amsterdamseweg 41, 3812 RP Amersfoort | Postbus 930, 3800 AX Amersfoort

T 033-2570645 | info@kpoa.nl | www.kpoa.nl

Per 1 augustus 2022 verwelkomen wij graag een 
nieuwe collega in ons team! 

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht voor de  
middenbouw. In principe gaat het om drie dagen 
per week, meer is bespreekbaar. 

DE CAECILIASCHOOL
De Caeciliaschool in de wijk Randenbroek te  
Amersfoort is een middelgrote basisschool met 
ongeveer 390 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. 
De Caeciliaschool valt onder de Stichting voor  
Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en  
omstreken (KPOA).

Samen geven we leren kleur! Ieder kind is uniek en 
kleurt de wereld. Op onze school scheppen we een 
klimaat waar kinderen, ouders en leerkrachten zich 
veilig voelen. Een plek waar kinderen hun eigen  
talenten kunnen ontdekken en zich optimaal  
kunnen ontwikkelen. Wij organiseren ons onderwijs 
volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen  
we op verschillende manieren differentiëren.  
Het onderwijs bij ons op school is volop in  
ontwikkeling en er is voldoende ruimte om mee  
te denken! 

WE WILLEN GRAAG DAT ONZE NIEUWE COLLEGA:
– enthousiast, betrokken en pro-actief is;
– ervaring of affiniteit heeft met de middenbouw;
– een actieve bijdrage levert aan een goed  
 (speelleer)klimaat en een veilige sfeer op school;
– omgaan met verschillen als een uitdaging ziet;
– graag samenwerkt;
– beschikbaar is m.i.v. 1 augustus 2022.

WIJ BIEDEN:
– een prettige en professionele werkomgeving;
– ondersteuning door collega’s, intern begeleiders  
 en managementteam; 
– een betrokken team dat nauw samenwerkt en 
– plezier met elkaar heeft;
– een tijdelijke aanstelling bij KPOA met uitzicht op  
 een vast dienstverband bij goed functioneren.
 
INTERESSE?  
Ben jij degene die wij zoeken? Of wil je meer  
informatie? Neem dan contact met ons op!
Desiree Sorgedrager (schoolleider) of Janneke Smit 
(teamleider) staan je graag te woord. 
Je kan ons bereiken via 033-4790021.
 
Jouw motivatiebrief en CV kun je tot en met  
25 mei 2022 sturen naar: d.vanes@kpoa.nl.
Gesprekken vinden plaats op: woensdag 1 juni 2022.

Meer informatie over de school vind je op onze  
website: www.caeciliaschool.nl of op  
scholenopdekaart.nl

VANAF 1 AUGUSTUS 2022 ZOEKEN WIJ EEN

enthousiaste leerkracht middenbouw (0,6 WTF)
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