
“Samen 
 krachtig 

  leren”

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE:

• zelfstandig, ondernemend en
enthousiast is

• samen met collega's wil werken aan
goed onderwijs

• een positief en veilig leerklimaat kan
creëren

• bekend is met het lesgeven aan
combinatiegroepen

• prettig communiceert en gevoel voor
humor heeft

• buiten bestaande concepten durft te
denken

BEN JE ENTHOUSIAST?

Stuur dan uiterlijk 10 november jouw 
cv met een korte motivatie waarin je 
aangeeft waarom je de ideale collega 
voor ons bent en wat jouw kwaliteiten 
zijn naar hr@lijn83po.nl. 

Voor meer informatie over de vacature 
en de school kun je contact opnemen 
met Marcella van Wanroij, directeur, 
telefoon 0485-518046.

Meer informatie over de school vind je op  
www.bs-devonder.nl
Daarnaast krijg je op www.scholenopdekaart.nl 
ook een goed beeld van de school.

OVER ONS:

De Vonder is een kleine basisschool in 
Ven-Zelderheide. Wij zijn een school waar 
iedereen elkaar kent én ertoe doet. We 
gaan uit van het positieve, werken aan 
een veilige leeromgeving en kijken naar 
kansen en mogelijkheden. Daarbij 
besteden we veel aandacht aan 
groepsvorming, respect voor elkaar en 
positief gedrag. Ouders en school werken 
nauw samen, er heerst rust en regelmaat 
en je mag er jezelf zijn. Kinderen leren 
van en met elkaar, krijgen inzicht in hun 
eigen ontwikkeling en spelen een 
actievere rol in hun leerproces. We gaan 
uit van hoge verwachtingen en stemmen 
hierbij zoveel mogelijk af op individuele 
onderwijsbehoeften.

Stichting Lijn 83 
primair onderwijs 
Postbus 184

6590 AD Gennep 
T 0485 54 09 39 
info@lijn83po.nl

Wij zijn per 1 januari 2022 op zoek naar een

leerkracht m|v
FTE 0,6 wtf
Tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast 
(in combinatie met het uitvoeren van werkzaamheden op een collegaschool of binnen de 
vervangerspool is een grotere werktijdfactor mogelijk)

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, een rol waarin je talenten en ervaringen 
samen komen? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou! 
Basisschool De Vonder is per 1 januari 2022 op zoek naar een leerkracht bovenbouw 
(groep 6-7-8) voor 0,6 wtf.
De school maakt onderdeel uit van Stichting Lijn 83 primair onderwijs.




