
School op de Berg is een middelgrote school 

in Amersfoort Zuid. De school is een open 

gemeenschap van kinderen, leerkrachten en 

ouders.

Op dit moment telt School op de Berg 

550 leerlingen en 42 betrokken, enthousiaste 

collega’s.

De school heeft een begaafdheidsprofiel en 

is volop in beweging. Wij streven naar hoge 

(leer)rendementen bij kinderen en teamleden.

De ondersteuning voor het individuele kind 

gebeurt vooral in de groepen. Daarnaast 

maken wij gebruik van een specialisten team.

Meer informatie over de school kunt u vinden 

op de website: www.schoolopdeberg.nl.

Voor informatie over de functie kunt u contact 

opnemen met Lennie Tijmstra of Marieke 

Soesbergen, telefoon: 033 - 4617110 (school).

Geïnteresseerd? Uw sollicitatie kunt u per mail 

sturen naar: schoolopdeberg@kpoa.nl.

Sluitingsdatum: 23-8-2021

Gesprekken vinden plaats in de week van

23 augustus 2021.

In verband met een vacature hebben wij vanaf
1-8-2021 of zo snel mogelijk daarna, plaats voor een  
leerkracht met een wtf van 0,4 of 0,6 (ma, di en een 
andere dag)

Omschrijving:
Omschrijving: Ben jij een positieve leerkracht en vind je 
het een uitdaging om les te geven in groep 4? 
Hecht je waarde aan een goede en collegiale 
samenwerking? Werk je graag in een team met 
betrokken leerkrachten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij bieden:
• een school waar iedereen zich kan ontwikkelen
• persoonlijke coaching en begeleiding door collega’s
 en teamleider
• een collegiaal team die met en van elkaar leren
• een uitdagende baan

Jij brengt mee:
• een bevoegdheid voor primair onderwijs
• kennis van, of affiniteit met, het werken met
 tablets in het onderwijs is een pré
• een frisse kijk op onderwijs
• affiniteit met de katholieke waarden.

School op de Berg
Tollenslaan 2 - 3818 VG  Amersfoort
Telefoon 033 - 461 71 10  -  www.schoolopdeberg.nl

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

leerkracht voor groep 4


