
 
 

     
  Het team van de Kweekvijver zoekt voor een vervanging vanwege 

zwangerschap vanaf 10 februari 2020  
een bevlogen leerkracht voor de onderbouw  (wtf 1,0) 

 
Wie zijn wij? 
Obs De Kweekvijver is een brede school in Oostzaan, een gemeente met de kracht van de 
stad en de overzichtelijkheid van een dorp. De Kweekvijver is een school in ontwikkeling, 
een Vreedzame school met hart voor kunst en cultuur, betrokken ouders, leerkrachten en 
kinderen. Dagelijks voelen zo’n 300 leerlingen zich  bij ons ‘als een vis in het water’.   
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een leerkracht die: 

• Goed ontwikkelde pedagogische en didactische vaardigheden heeft  

• Een onderzoekende, reflecterende houding bij leerlingen en zichzelf kan 
ontwikkelen  

• De communicatieve vaardigheden naar leerlingen, ouders en leerkrachten sterk 
ontwikkeld heeft  

• Talent op verschillende gebieden kan herkennen, verwachtingen naar leerlingen 
kan uitspreken en ook oog heeft voor onze stillere leerlingen  

• Zowel in teamverband als individueel kan werken  en denkt in oplossingen    

• Bekend is met thematisch werken en de bestaande structuur kan voortzetten 
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een werkomgeving met: 

• Fantastische leerlingen en betrokken ouders  

• Bevlogen collega’s met wie de thema’s gezamenlijk worden ontwikkeld, 
uitgevoerd en geëvalueerd  

• Een team in ontwikkeling dat volgens de principes van stichting LeerKRACHT, 
professioneel en actief met elkaar samenwerkt  

• Vakdocenten voor muziek- en bewegingsonderwijs  

• Ontwikkel- en coachingsmogelijkheden binnen de school en binnen OPSPOOR 

• Een kans te werken in Oostzaan waar overleg, inspiratie en samenwerking tussen 
de basisscholen heel gewoon is 

• Een goed lopende organisatie met een blik gericht op de toekomst  

• Een mogelijkheid op een plek in team Kweekvijver na de vervanging bij 
wederzijdse tevredenheid  

 
Ben jij de leerkracht die wij zoeken?  
Je kunt de sollicitatiebrief en CV mailen naar directie@dekweekvijver.nl  
Voor informatie kun je bellen met 075-6841332 en vragen naar Willemeyne Kamerbeek, 
directeur obs de Kweekvijver.  
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