
 

Basisschool de Twaalfruiter - locatie Boomgaarden - Doyenneperenlaan 1 - 3452 EC - Vleuten 

Locatie Boomgaarden wordt een zelfstandige school 

De Boomgaarden is als High Performing School continu in ontwikkeling om samen in ons 

team het beste en meest effectieve onderwijs te bieden. Bij ons op school staat de leraar 

centraal. Als leraar krijg je de ruimte om te werken aan je persoonlijk leiderschap en 

professionele ontwikkeling waardoor je onze leerlingen goed onderwijs kan bieden. Je komt 

terecht in een team vol enthousiaste leraren die samen voor goed onderwijs staan.Vanaf 

het nieuwe schooljaar wordt onze locatie een zelfstandige school met 20 groepen, 55 

medewerkers en 525 leerlingen. Naast een nieuwe naam wordt er hard gewerkt aan ons 

nieuwe schoolgebouw waar wij een IKC gaan vormen met andere instanties. Dit is jouw 

kans om te werken op een school die jou uitdaging en een duidelijke visie biedt, waar je 

mag meedenken over de nieuw te vormen school en je terecht komt in een heel gezellig 

team.  

We zoeken… 

• Je beschikt over een afgeronde PABO opleiding (of bent in de afrondende fase); 

• Je bent in staat leerlingen, ouders en collega’s te enthousiasmeren, te motiveren 

en te stimuleren; 

• Je bent een echte teamspeler en vindt het fijn om aan je eigen ontwikkeling én de 

ontwikkeling van de school te werken; 

• Je bent communicatief vaardig en beschikt over goede didactische vaardigheden. 

Spreekt dit je aan? 

Leraar van De Twaalfruiter locatie Boomgaarden is de avontuurlijke en uitdagende baan 

voor leraren die graag het beste uit zichzelf halen en voor wie geen uitdaging te groot is. 

Gezien de ontwikkelingsgerichtheid van de school en de organisatie, is er veel ruimte om 

mee te vormen en te bouwen. Bij vragen over de functie kun je contact opnemen met 

Yolanda de Wit (schoolleider) tel: 06-50210686. Stuur je CV en motivatie naar 

yolanda.dewit@rkstr.nl. Wij kijken er enorm naar uit om met jou in gesprek te gaan! 
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