
 

 

Basisschool ter Does 

 

Per 23 augustus 2021  zoeken we een 

leerkracht voor  24 uur per week (wtf 0,6)  

We zoeken: 

- Een enthousiaste leerkracht (m/v) voor onze groep 4/5 

(24 kinderen) op woensdag, donderdag en vrijdag; 

- Een collega die affiniteit heeft met coöperatief leren of 

bereid is zich hierin te verdiepen; 

- Een teamspeler die zin heeft om samen met ons ervaren 

team de school en de kinderen verder te ontwikkelen. 

Wij bieden: 

• Een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast; 

• Een prettige en ontspannen werksfeer; 

• Nauwe samenwerking met je duo; op woensdag staan 

jullie samen voor de groep en is er de mogelijkheid om 

de groep te splitsen; 

• Een kleine dorpsschool met 115 kinderen waar de samenwerking tussen leerkrachten, 

leerlingen en ouders belangrijk is; 

• Een prachtig nieuw gebouw met ruime lichte lokalen; 

• Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. 

Stuur je brief met motivatie uiterlijk 16 juli 2021 naar Geeske Hoogenboezem (directeur) via 

g.hoogenboezem@wijdevenen.nl. Heb je vragen, neem dan contact op met Geeske via mail of 

telefonisch op 06-18265700. 

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne 

kandidaat voorrang.  

 

Welkom op ter Does. Wij staan 

voor Samen leren, samen leven. Ons 

onderwijs is gericht op het leren van 

en met elkaar. Dat doen de leerlingen 

en dat doen de leerkrachten ook! 

Samen zijn we verantwoordelijk voor 

de klas en de school. We spreken 

elkaar aan op elkaars 

verantwoordelijkheden en we helpen 

elkaar. Dit zie je terug in de lessen, 

binnen en buiten de school. 

Breinvriendelijk onderwijs, 

coöperatief werken en bewegend 

leren zijn belangrijke thema’s bij ons 

op school. Deze uitgangspunten 

zetten wij in om uitstekend onderwijs 

in de basisvakken te realiseren. Ons 

nieuwe schoolgebouw en ons 

schoolplein zijn vanuit deze visie 

ontworpen.  

Samen met onze 

kinderopvangpartner ontwikkelen wij 

een IKC. Jij kunt daar deel van uit 

gaan maken! 

 

Ter Does maakt onderdeel uit van SPO WIJ de Venen. Een stichting met 14 scholen in de dorpen rondom 

Alphen aan den Rijn. Binnen WIJ de Venen zijn zowel rooms-katholieke, protestants-christelijke en 

samenwerkingsscholen. Samen verzorgen wij primair onderwijs aan ongeveer 3.000 leerlingen door ongeveer 

350 medewerkers.  
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