De sector openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 15 basisscholen in
de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier, met ongeveer 1400 leerlingen.

OBS Kromme Akkers is één van onze basisscholen en gevestigd in Garnwerd. Actief onderwijs is
onze visie. Samen met ouders willen wij kinderen coachen bij hun totale ontwikkeling. Wij doen dat
met een betrokken en enthousiast team op een kleine en overzichtelijke school.

Leerkracht middenbouw
(0,6 fte)
Als je bij ons komt werken….
Dan werk je 24 uur per week met enthousiaste leerlingen van groep 4, 5 en 6. Er zitten 23 leerlingen
in de groep. Je werkt samen met een ervaren collega in een klein maar enorm gedreven team. Bij ons
is niet de methode leidend, de methode is een leidraad. Écht onderwijs geven, daar worden wij blij
van.

Jij past bij ons……
Als je graag samenwerkt, proactief handelt en actief meedenkt met je team. Natuurlijk is ervaring een
pré, tegelijk zijn ook startende of herintredende leerkrachten van harte welkom! Je hebt een relevante
opleiding en minimaal hbo-niveau.

Wat kan je van ons verwachten?
Je gaat samenwerken met een ambitieus team dat denkt in mogelijkheden.

Zoek jij dit?
•
•
•
•
•

Een salaris in schaal LB (CAO PO).
Een tijdelijk dienstverband met ingang van 01-01-2023 tot de zomervakantie, met zicht op
verlenging.
Veel ruimte, ook voor jouw eigen professionele ontwikkeling.
Enthousiaste en betrokken collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor elkaar en de leerlingen
op school.
Voor een beeld van de school, bekijk de video op onze website!

Meer lezen of heb je een vraag?
Meer informatie over de school:
Informatie over onze organisatie:
Als je inhoudelijk meer wilt weten over de vacature:

www.krommeakkers.nl
www.lauwerseneemspo.nl.
Mark Miedema, schoolleider,
m.miedema@lauwerseneems.nl
0594 628 000

Is dit jouw kans?
Aarzel niet en schrijf ons! Je sollicitatiebrief met motivatie en CV ontvangen we graag per z.s.m. Stuur
deze naar: Schoolbestuur Lauwers en Eems PO, t.a.v. mevrouw Y. Garcia, via
y.garcia@lauwerseneems.nl.

