Vacature
Aan de openbare dalton basisschool De Eskampen te Peize ontstaat met ingang van 1 november
2021 een vacature voor een

Leraar basisonderwijs (m/v)
Wtf 0,6 - 24 uren per week waarvan 15 lesuren
Algemene informatie
De Eskampen is een school met ruim 300 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. In totaal werken er
20 leerkrachten op de school. Er werken, naast de leerkrachten en de directeur, een intern
begeleider, een aantal onderwijsassistenten, een vakleerkracht voor lichamelijke oefening, een
administratieve kracht en een conciërge.
Kernwoorden van De Eskampen zijn: dalton, kwaliteit, laagdrempeligheid, samen, innovatie, cultuur.
Er heerst een fijne sfeer op school. Er wordt veel waarde gehecht aan gezondheid en veel bewegen.
Sinds dit schooljaar is De Eskampen een Academische opleidingsschool geworden. Naast een
betrokken team, heeft de school een zeer betrokken ouderpopulatie. De driehoek kind-schoolouders is enorm sterk en de basis van het onderwijs dat gegeven wordt.
We bieden:
• een baan als leerkracht voor 3 dagen per week, waarbij je op maandag leerlingen extra
ondersteuning biedt, op donderdag in groep 1/2 werkt en op vrijdag in groep 6.
• een arbeidsovereenkomst in eerste instantie tot 1 augustus 2022, hierna is er de
mogelijkheid om in de flexpool te komen werken en om te reageren op interne vacatures op
de scholen van OPO Noordenveld.
• Wanneer je minder wilt werken dan 3 dagen per week, kun je ook reageren. En als je graag
meer wilt werken is dit ook mogelijk via de flexpool van OPO Noordenveld.
• een salaris conform salarisschaal L10.
• ontwikkeling op schoolniveau en daarnaast veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
• een maatje om je wegwijs te maken in de school
• een fantastisch gezellig team
We vragen dat je:
• affiniteit hebt met daltononderwijs, en bij voorkeur in het bezit bent van het
daltoncertificaat.
• het fijn vindt dat niet alleen de leerlingen volgens de daltonpijlers werken, maar dat deze ook
gelden voor jezelf in je werk.
• een empathisch, sociaal persoon bent met een goede dosis enthousiasme en oprechte
interesse in de leerlingen, ouders en collega’s.
• bij voorkeur bevoegd bent om gymnastiek te geven.

Meer informatie
Wanneer je graag meer informatie wilt krijgen over deze vacature en over De Eskampen kun je
contact opnemen met Wilfred Dijkstra, directeur van ODBS De Eskampen, telefoon 050-5033158.
Voor informatie over het werken bij OPO Noordenveld en de sollicitatieprocedure kun je terecht bij
Suzan Peeters, personeelsadviseur, telefoon 050-4065786.
Algemene informatie kun je vinden op www.eskampen.nl en oponoordenveld
Geïnteresseerd?
Richt dan beknopte sollicitatie voorzien van een CV, onder vermelding van vacature De Eskampen,
voor 6 oktober 2021 per mail aan s.peeters@onderwijs-noordenveld.nl.

