
Openbare basisschool de Bongerd in Leusden zoekt per 
1-1-2022 een leerkracht voor de instroomgroep. De
vacature kan ingevuld worden door een fulltimer, maar ook
parttimers nodigen we van harte uit om te reageren. 

Op de Bongerd verzorgt een betrokken team dagelijks
onderwijs aan ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 9
groepen. Onze kernwaarden zijn: bewust, doelgericht en
sportief. Het didactisch handelen wordt gekenmerkt door
de uitgangspunten van Doordacht Lesgeven/EDI.
Bewegend leren neemt een belangrijke plek in binnen ons
onderwijs. We stimuleren kinderen tot zelfstandig werken
en samenwerken. In de kleutergroepen staat spelend leren
centraal en wordt er thematisch gewerkt. 

in het bezit is van een pabo-diploma; 
een uitdagende en thematische leeromgeving kan
creëren voor het jonge kind;
ervaring heeft met het model van Doordacht
Lesgeven en/of EDI;
pedagogisch sterk is;
rust, veiligheid en structuur biedt;
ouders weet te betrekken als educatief partner; 
een pro-actieve en lerende houding heeft; 
graag samen wil werken met collega's aan de
ontwikkeling van de school. 

Jouw motivatiebrief en CV kun je sturen naar:
Esther Dubbeld (directeur) via info@bongerdleusden.nl.
We gaan dan zo spoedig mogelijk met je in gesprek! 

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Esther
Dubbeld via 033-4940128. In de herfstvakantie kun je een
mail sturen. Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Meer informatie over de Bongerd vind je op onze website.
Klik op het schoollogo om naar de website te gaan. 

structurele ondersteuning en begeleiding tijdens je
inwerkperiode en daarna naar behoefte;
heldere kaders waarbinnen ruimte is voor jouw
eigenheid;
aandacht voor werkplezier en teamontwikkeling; 
een collegiaal en ambitieus team; 
een prachtig schoolgebouw en fijne buitenomgeving;
een tijdelijke aanstelling in schaal L10;
bij goed functioneren is er uitzicht op een vast
dienstverband bij Stichting Voila.
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