
Li�v� �u�/me����r, wi� ���ke� ���!
Gro���l�e��r���t 7

Jij hebt bij voorkeur al ervaring in groep 7 en bent er toen achter gekomen dat dit perfect bij jou
past! Jij gaat graag aan de slag op een fijne school die een toekomstgerichte blik op onderwijs
heeft, met een breed aanbod passend bij het talent van elk kind.

Begindatum is af  te stemmen, bij voorkeur uiterlijk 1 maart 2023
0,425 - 1,0 fte

Informatie over de school
Obs Joppe is sinds het jaar 2000 dé openbare basisschool in de wijk Getsewoud in
Nieuw-Vennep. Onze school heeft zo’n 750 leerlingen en beschikt sinds maart 2017 over een
eigen BSO, Buutvrij. Typisch voor ’t Joppe is het open karakter en een goede structuur. Ons
motto is: “Hup����n� na�� s��o�l en flu�t��� na�� hu��!” Op onze school zoeken we naar een
goede balans tussen het aanleren van de basisvaardigheden en de brede ontwikkeling van
kinderen.

De collega die wij zoeken,
● heeft een PABO-diploma op zak, al een tijdje of  bijna;
● is een sociale, warme en enthousiaste collega die graag samenwerkt, of het nu met

collega’s of  ouders is;
● ziet persoonlijke ontwikkeling niet als een formaliteit maar ervaart dit als de praktijk van

elke dag. Er is een ruime mogelijkheid om bij te leren, hier werken wij graag aan mee.
● kan zijn/haar enthousiasme bijna niet bedwingen als je over onderwijs praat.

Wanneer je bij ons komt werken, start je in principe in een tijdelijke aanstelling met uitzicht op
vast. We gaan natuurlijk graag met je in gesprek over jouw wensen en verwachtingen ten aanzien
van je aanstelling.

Sollicitatie
Wij maken graag kennis met jou om te kijken of wat wij bieden aansluit op wat jij meebrengt.
Stuur een mail en je CV naar heidi.witjes@sopoh.nl o.v.v. vacature Joppe 2023, graag met je
telefoonnummer. Ik bel je dan zsm om een afspraak te maken.
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mailto:heidi.witjes@sopoh.nl
http://www.obsjoppe.nl

