
obs De Meerwaarde is per 1 januari 2022 op zoek naar een enthousiaste 

Groepsleerkracht
Werktijdfactor 0,2125 - 1,0000

De Meerwaarde is een openbare basisschool in Strijen en heeft voor de 2e keer het predicaat 
Excellente School behaald. De school heeft ca 325 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. 
Onze school draagt de waarden aardig, netjes en rustig, die binnen onze school goed zijn 
vormgegeven, uit naar de maatschappij om zo samen met ouders en het dorp te werken aan onze 
pedagogische opdracht. De school kenmerkt zich door een uitstekend pedagogisch klimaat, 
gebaseerd op de kernwaarden Aardig, Netjes en Rustig en een brede leerlingenzorg.

Een mooie wereld maak je samen!

De vacature betreft een vervanging voor een zwangerschapsverlof vanaf 1 januari tot aan de 
zomervakantie. Liever meer of minder dagen werken? Laat het ons ook weten!

Na het zwangerschapsverlof blijven werken op De Meerwaarde of op een van de andere openbare 
basisscholen van De Hoeksche School behoort tot de mogelijkheden.

Wij vragen
• Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
• Je hebt een plezierige, open houding naar leerlingen, ouders en collega’s.
• Je hebt goede didactisch en pedagogisch vaardigheden.
• Je werkt graag in teamverband en vindt het fijn een eigen steentje bij te dragen.
• Je hebt affiniteit met het werken volgens de principes van onze kernwaarden.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Wij bieden:
• Een fijn en betrokken team om mee samen te werken.
• Een baan op een aantrekkelijke, grote school met een prettig, persoonlijk karakter.
• Een professionele leeromgeving met voldoende scholingsmogelijkheden om jezelf te blijven 

ontwikkelen.  
• Een aanstelling met een omvang van 0,2125 – 1,0000 fte.
• Salaris conform cao PO.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature en de school kunt u contact opnemen met mevrouw M. de 
Man, directeur van obs De Meerwaarde, 078-6742344, of bezoek www.obsdemeerwaarde.nl. 
Stuur je motivatie en CV naar obs De Meerwaarde, Diepenhorstweg 1a, 3291 GJ Strijen of naar 
info@obsdemeerwaarde.nl. 

Voor meer informatie over het schoolbestuur of andere mogelijkheden kunt u contact opnemen met 
mevrouw A. van der Linden, medewerker PZ, 078-6295999 of bezoek www.dehoekscheschool.nl. 


