
OBS De Boomgaard in Mijnsheerenland is per 1 maart 2022 op zoek naar een betrokken en gedreven 

Groepsleerkracht bovenbouw
Werktijdfactor 0,4 -1,00

De Boomgaard is een openbare basisschool in Mijnsheerenland. De school heeft circa 235 leerlingen, 
verdeeld over 10 groepen. Het motto van de school is: Kom OOGST-en op De Boomgaard, wat een 
mooie verwijzing is naar onze kernwaarden Open, Ontwikkelingsgericht, Gezellig, Samen & Toegewijd.

De Boomgaard is een Leader-In-Me-School. Centraal staan de 7 gewoonten, ontleed aan het 
gedachtegoed van Stephan Covey. Aan de hand van deze 7 gewoonten van ’The Leader In Me’ leren 
kinderen zichzelf te ontwikkelen en/of relaties met anderen te versterken.

Als school zijn we erg trots op ons moderne en toekomstgerichte onderwijsaanbod en maken we 
gebruik van verschillende vakdocenten, waaronder voor muziek- en bewegingsonderwijs.

In verband met het zwangerschapsverlof van de leerkracht van groep 7, zijn we vanaf 1 maart tot aan 
de zomervakantie op zoek naar een leerkracht. Het betreft een fulltime vacature, maar parttime is 
ook bespreekbaar. Verlenging na deze periode bestaat tot de mogelijkheden. 

Wij vragen
• Je bent in het bezit van een PABO-diploma.
• Je hebt affiniteit met bovenbouw klassen. 
• Je bent didactisch en pedagogisch onderlegd.
• Je bent flexibel en kunt je goed aanpassen.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
• Je bent een teamwerker, flexibel en beschikt over een gezonde dosis humor.

Wij bieden:
• Een uitdagende baan op een aantrekkelijke school met een betrokken en hecht team.
• Een aanstelling met een omgang van fte 0,4 – 1,00. 
• Salaris conform cao.
• Goede scholingsmogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen.

Meer informatie:
Ben jij die enthousiaste leerkracht die graag wil werken op een moderne, toekomstgerichte school en wil 
je deel uitmaken van een betrokken team die er dagelijks voor zorgt dat alle kinderen 
zo goed mogelijk begeleid worden in hun ontwikkeling?

Stuur dan je motivatie en CV naar school@obsdeboomgaard.nl t.a.v. Dhr. M. Harmans (directeur)


