
Leerkracht onderbouw 

24-32 uur (0,6-0,8 fte) 

CorDeo scholengroep - CBS De Verbinding - Almere 

We zijn een christelijke basisschool in Almere met een ontzettend leuk 
team. In een prachtig  verbouwd schoolgebouw bieden we onze 200 

leerlingen positief christelijk onderwijs. We hebben 8 groepen en in de 
onderbouw is er plek voor een leerkracht voor drie of vier dagen. 

Ook  groepsverantwoordelijkheid hoort bij je takenpakket. Een mooie 

uitdaging, maar die ga je samen met je duo en het team aan.  

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste collega die ons team 
helpt te bouwen aan onze school.  Word jij ook warm van goed en mooi 

christelijk onderwijs en ga je AAN bij het woord VERBINDING, dan zoeken 

we jou!!  

Van onze kandidaten vragen we dat ze actief christen zijn en 

onze identiteitsverklaring kunnen ondertekenen. 

Wat wij bieden 

• verbinding in ons team: een betrokken en enthousiast team met 

een fijne sfeer; 
• verbinding met kinderen: een positief klimaat met kanjertraining, 

mindsetlessen en een gedragscoach, die je ondersteunt; 
• verbinding tussen allerlei culturen: onze leerlingen komen uit heel 

veel verschillende landen; 
• verbinding met ouders: veel betrokken ouders, die participeren en 

meedenken; 
• verbinding tussen de vakken: thematisch onderwijs , integraal 

werken en werken vanuit EDI; 
• verbinding met vak - en gastdocenten voor mediawijsheid en gym; 

• verbinding door een bus/treinstation om de hoek of gratis parkeren 
in de straat; 

• verbinding met CorDeo: het gaat om een vacature tot in ieder 

geval de zomervakantie en je hebt baangarantie* bij CorDeo. 

* salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform cao-po. 

Graag reageren voor 24 november 2021. Een proefles is onderdeel van de 
procedure. Neem contact op met Alienke Meijer,06-41177933, directeur 

en we drinken graag een kop koffie met je. Van harte welkom op de 

leukste school van Almere met een heus ANWB plein! 

Kijk op onze website www.cbsdeverbinding.nl voor meer info en 

een welkomstfilmpje. 

https://cbsdeverbinding.nl/
https://cordeoscholen.nl/wp-content/uploads/2021/01/Identiteitsverklaring-Leerkracht-CorDeo-vastgesteld-20201208.pdf
https://cordeoscholen.nl/
http://www.cbsdeverbinding.nl/
https://youtu.be/ISwUb0na88w

