
 

 

 
 

De Poolster te Berkel en Rodenrijs is op zoek naar  
Groepsleerkracht groep 1-2 (5 dagen) 

 
 
De Poolster heeft een fulltime vacature voor groep 1-2.  

 
De Poolster staat in de wijk Noordpolder van Berkel en Rodenrijs. Er wordt handelingsgericht 
gewerkt vanuit het leerstofjaarklassensysteem met daarbij veel aandacht voor de individuele 
ontplooiingskansen van het kind. Breinleren en Mindset zijn speerpunten in de school. De 
school telt ongeveer 400 leerlingen en er werken 40 enthousiaste collega’s en een vijftal 
vrijwilligers aan kwalitatief goed onderwijs. De school telt 17 groepen. Elke jaargroep heeft 
een parallelgroep waar je fijn mee kunt sparren en samenwerken. 
 
 

Beknopte vacatureomschrijving 
Functiebenaming:    Groepsleerkracht 
Inschaling:     Schaal L10 conform de functiereeks Leraren in primair 

onderwijs 
Ingangsdatum:    7 januari 2019 (na de kerstvakantie) 

Opleidingseis:  PABO-diploma of een certificaat waarmee de bevoegdheid 

kan worden aangetoond. 
Aantal werkdagen/uren:   1,0 wtf (parttime is bespreekbaar). 
Groep:     1-2 
Gemiddelde groepsgrootte:  26 leerlingen 
Dienstverband:    kandidaten komen in aanmerking voor een dienstverband 

voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband 
voor onbepaalde tijd bij voldoende functioneren. 

 
 
Wij zoeken een kandidaat die: 

 affiniteit heeft voor de kleuter- en middenbouw. Brede inzetbaarheid is dus een pré;  

 professioneel is en in staat is om te reflecteren; 

 flexibel kan inspelen op de leerbehoefte van de kinderen (groep 1-2 t/m 6); 

 bereid is om zich te ontwikkelen en samen te werken; 

 een beetje humor is gewenst!  

 

 
Contactgegevens 
Zend uw sollicitatiebrief bij voorkeur per mail naar de school. 
 

School:     De Poolster 

Adres:      Esdoornlaan 11-13 

Postcode + plaats:   2651 RC Berkel en Rodenrijs 
Mailadres:    poolster@laurentiusstichting.nl 
           

mailto:poolster@laurentiusstichting.nl


De Laurentius Stichting 

De Laurentius Stichting wil bijzónder goed onderwijs bieden, vanuit de katholieke grondslag. Ons onderwijs 

stimuleert de ontwikkeling van kinderen tot mensen die leven en werken vanuit een grondhouding waarin een 

blijvende oriëntatie plaatsvindt op de waarden in de katholieke traditie.  

Uiterlijke reactietermijn: 16 december 2018. 
De sollicitatiegesprekken vinden zo snel mogelijk na sluitingsdatum plaats. 
 
Voor specifieke vragen over de vacature en het werken op de school kunt u contact 
opnemen met Wendy Vonk, directeur. Telefoonnummer: 010-5115598. 
 
Voor vragen over werken bij de Laurentius Stichting kunt u contact opnemen met onze afdeling HRM. 
Mailadres: vacature@laurentiusstichting.nl. 
 

  
 


