
 
 

OBS De Eendragt in Wormer 
zoekt  

 
LEERKRACHT BOVENBOUW (wtf 0,6-1,0) 

 

met ingang van 1 januari 2020 
 

 
"Leren leren is een thema op onze school. We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen en ons te 

specialiseren in taken die we leuk vinden. Zo verhogen we ook de kwaliteit van het onderwijs als geheel”, aldus 

Marijke, leerkracht groep 8.  

Wil jij onze nieuwe collega worden?  

Wij zoeken een bovenbouw leerkracht. Iemand vol compassie, integer, betrouwbaar en empathisch. 

Maar ook iemand die heel duidelijk kan zijn, waar nodig. 

 
Obs De Eendragt is een Vreedzame School. Op onze school kunnen leerlingen hun sociale 
vaardigheden oefenen, worden ze gestimuleerd om zich binnen en buiten school verantwoordelijk 
en actief in te zetten en op te stellen. Wij zijn een school waar leerlingen vanaf groep 1 leren hoe ze 
respectvol met elkaar om moeten gaan en waar ze zich kunnen voorbereiden op de toekomstige 
samenleving.  
 
Naast bovengenoemde eigenschappen zijn we ook op zoek naar iemand die niet alleen les wil geven 

op een Vreedzame School, maar ook iemand die de Vreedzame School is. Dus iemand die deze 

principes omarmt en uitdraagt.    

Spreekt jou dit aan? Dan komen wij heel graag met jou in contact! 

De Eendragt is een openbare basisschool waar elke dag ruim 400 leerlingen met een grote diversiteit 

verdeeld over 16 groepen rondlopen. Ieder kind voelt zich welkom! Ons team bestaat uit 

enthousiaste en betrokken leerkrachten, twee interne begeleiders, onderwijsassistenten, twee 

vakleerkrachten gymnastiek en een docent beeldende vorming. We bieden een dynamische 

werkomgeving en zijn volop in ontwikkeling. Bij ons op school kun je je als leerkracht verder 

ontwikkelen en doorgroeien.  

 
Wil jij ook met ons leren leren?  
 
Dan horen we je graag!  
Je kunt je sollicitatie richten aan Joke Sibie, j.sibie@opspoor.nl o.v.v. vacature obs De Eendragt.  
Voor vragen kun je contact opnemen met Joke Sibie, telefoonnummer: 075-6423611. 
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