
Leerkracht groep 5 

16 of meer uur (0,4 fte) 

CorDeo scholengroep - Het Zwaluwnest - Amersfoort 

Wij zoeken een groepsleerkracht (wtf 0,4) voor groep 5 van GBS Het 

Zwaluwnest, die ons team komt versterken. Een grotere werktijdfactor is 

bespreekbaar. 

Wat maakt Het Zwaluwnest uniek: 

• onze missie: Geloven in groei!  Ieder kind laten groeien. Groei door 
goed onderwijs en ook groeien in geloof. En waarin ook jij, als 

leerkracht mag groeien, geloven en ontwikkelen; 
• we werken met de Kanjertraining; 

• wij hechten waarde aan een goed klassenmanagement: gebruik van 
het directe instructie model, instructietafel, looproutes en 

weekplanning voor de kinderen. Van daaruit ontstaat ruimte voor 

bevordering van zelfstandigheid bij de leerlingen; 
• wij werken volgens het (expliciete) directie instructiemodel en 

stellen hoge doelen; 
• er zijn onderwijsassistentes aanwezig, die de leerlingen 

ondersteunen; 
• we werken met verdiepingsgroepen voor de midden- en bovenbouw 

en een plusklas; 
• we hebben een gemotiveerd team, wat van samenwerken houdt en 

van elkaar wil leren; 
• we zijn een moderne school  van 380 leerlingen in de nieuwste wijk 

van Amersfoort (Vathorst). 

Wij zoeken jou, omdat je 

• bewust kiest voor onze identiteit; 

• je wilt ontwikkelen in het geven van mooi onderwijs; 

• hoge verwachtingen van kinderen hebt. 

Van onze kandidaten vragen we dat ze actief christen zijn, belijdend lid 
zijn van een christelijke kerk en dat ze onze identiteitsverklaring kunnen 

ondertekenen. Ben jij een leerkracht die samen met ons wil bouwen aan 
een sterk fundament in het leven van een kind? Dan hebben wij een baan 

die past bij jou, waarin ook jij je mag groeien, geloven en ontwikkelen. 

• een school met gepassioneerde en enthousiaste collega’s; 
• goede begeleiding en ondersteuning; 

• ondersteuning door onderwijsassistenten; 
• ontwikkelmogelijkheden; 

• een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract. 

https://gbshetzwaluwnest.nl/
https://gbshetzwaluwnest.nl/
https://cordeoscholen.nl/wp-content/uploads/2021/01/Identiteitsverklaring-Leerkracht-CorDeo-vastgesteld-20201208.pdf


Enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatiebrief naar Willeke Penninga 
en Annelies van Zoelen (directie@gbshetzwaluwnest.nl) Een proefles is 

onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met de school via telefoon of 

informatiebutton of bekijk de website van de school bekijken. Solliciteren 

kan tot en met 24 november 2021 

Contactpersoon: Annelies van Zoelen 

Telefoon: 06-46697179 

 

mailto:directie@gbshetzwaluwnest.nl
https://www.gbshetzwaluwnest.nl/

