
    

Ben jij bereid te leren? Kom werken bij OPSPOOR!  

OPSPOOR biedt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
op 37 scholen in Purmerend en omgeving. Onze leerkrachten zijn meesters in het leren. Aan en ván hun 
leerlingen, aan en van elkaar. Want OPSPOOR spoort aan op ontwikkeling.  

Wij zijn op zoek naar toekomstmakers. In een snel veranderende tijd weet niemand wat de toekomst brengt. 
Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden het onbekende vorm te geven en onze leerlingen helpen 
hetzelfde te doen. Want zij zijn op hun beurt toekomstmakers! Dat vraagt om creatieve en flexibele 
leerkrachten met het lef om dingen anders te doen. Het vraagt om leerkrachten met een eigentijdse visie op 
later. En op leren. En dat vraagt om mensen met een ondernemende geest en ambitie. Ze hebben vertrouwen 
in zichzelf, in de ander én in de toekomst.  

OPSPOOR verbindt heden en toekomst, mensen, culturen en opvattingen. We geven leerlingen wat ze 
toekomt. Is dat ook wat jij wil doen? Bekijk dan onderstaande vacature.   

#Toekomstmakers obs de Koningsspil is op zoek naar een fulltime 
L10 leerkracht voor een groep 5 ter vervanging van een 

zwangerschapsverlof. Start april 2020. 
(parttimers mogen ook reageren!) 

 
De school: 
De Koningsspil is dé school van Oosthuizen en de omliggende dorpen! Leerlingen, leerkrachten en ouders 
werken hier samen aan een leerzame en onvergetelijke basisschooltijd. We richten ons daarbij op vaardigheden 
die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, 
ondernemen en communiceren. Op de Koningsspil draait het om de toekomst van het kind! 
 
Het team biedt jou: 
Een enthousiast en collegiaal team dat serieus werk maakt van de ontwikkeling van kinderen, mogelijkheden 
biedt voor ondersteuning en ruimte maakt voor persoonlijke ontwikkeling. Mogelijkheden voor toekomstige 
vacatures i.v.m. nieuwbouw in de omgeving van de school. Maar vooral een hele leuke school in een nieuw 
gebouw met mogelijkheden voor het onderwijs van de 21e eeuw. Samengevat: Met plezier werken in een 
landelijke omgeving zonder files in een groeikern! 
 
Wat verwachten wij van jou: 

• Beschikken over kennis en affiniteit en bij voorkeur ervaring hebben m.b.t. het werken met de 
genoemde groep en bouw;  

• Open staan voor veranderingen en een lerende houding hebben en hierin verder willen investeren; 

• Beschikken over een sterk ontwikkeld communicatief en empathisch vermogen; 

• In staat zijn om op basis van (observatie- en toetsgegevens) leerlingbehoeftes een breed passend 
aanbod te verzorgen wat leidt tot: 
- Uitdagende onderwijs- en leersituaties 
- Om vervolgens de prestaties van leerlingen te verhogen (opbrengstgerichtheid) 
 

Interesse? 
Je kunt je sollicitatie voor 12 januari 2020  richten aan s.dolstra@opspoor.nl, o.v.v. vacature obs de Koningsspil. 
Voor vragen kun je met Sieta Dolstra bellen op 06-29404600. 
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