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Bevoegde leerkracht voor groep 1/2 en 5 
 
Wil jij werken in een hecht team, met leerlingen die zoeken naar uitdaging en houden van het 
creatieve, sportieve en muzikale naast het reguliere aanbod? Heb jij affiniteit met de onder- en/of 
middenbouw? Reageer dan nu! 
 
Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij een bevoegde leerkracht voor groep 1/2 (dinsdag en 
woensdag) en groep 5 (dagen bespreekbaar). 
Onze school telt twee kleuterklassen en één groep 3 t/m 8 (in totaal 8 groepen), verspreid over drie 
etages. De zolder is ingericht als (multifunctioneel) handvaardigheidlokaal, waar onze vakleerkracht 
beeldende vorming alle groepen wekelijks voorziet van diverse opdrachten. 
De vakleerkrachten gymnastiek en muziek zorgen voor het sportieve en muzikale aanbod, op 
verschillende dagen. 
Leerlingen van onze school laten zich leergierig en sportief noemen.  
De Kralingsche School is een vereniging waarin we samen de school maken (uiteraard samen met 
leerlingen, ouders, bestuur, MR). Dat maakt het bijzonder, intens en leuk en daardoor hebben wij 
ook het geluk van extra middelen om ons onderwijs op een ambitieus niveau aan te bieden en 
ondersteunen elkaar en jou om daarin te groeien.  
 
Wat bieden wij? 

• Een kleine school met veel aandacht voor elkaar (kinderen, leerkrachten, ouders) 
• Uitzicht op een vast contract 
• Een sterk en hecht team waarin veel gelachen wordt en waar de lat hoog ligt 
• Reiskostenvergoeding en (meestal) goede bereikbaarheid 
• Ruimte om soms iets extra’s of anders te doen 

 
Onze nieuwe collega heeft als achtergrond: 

• PABO diploma met de akte van bekwaamheid 
• Ervaring en met het werken in een onder- en/of middenbouwgroep 
• Bekendheid met coöperatief leren of wil hier graag mee gaan werken 
• Van nature een enthousiast persoon en een teamspeler 
• Enige ervaring met de methodes: WIG – Taalactief – Nieuwsbegrip – Groove.me – is een pré 

 
 
Hebben wij je enthousiast gemaakt?  
 
Wil je meer informatie, een 
rondleiding op de school, een dagje 
meekijken in een groep of een 
gesprek hebben met één van de 
leden van het managementteam?  
 
Stuur dan een motivatiebrief en CV 
naar Celine van Groesen, via 
directie@kralingscheschool.nl 
Ik zie je bericht graag tegemoet! 


