
 

 

Gezocht: enthousiaste, leergierige leerkracht groep 1/2 (0.6 FTE/24 uur) 

Basisschool Het Veldhuis is een ambitieuze 
school in de wijk Veldhuizen (De Meern). 
Wij zijn als High Performing School continu 
met elkaar in ontwikkeling om samen het 
beste en meest effectieve onderwijs te bieden.  
 
Voor ons team zijn we per direct op zoek naar 
een:  
 
Leerkracht voor groep 1/2 (0.6 FTE/24 uur) 
op maandag, dinsdag en woensdag 
 
Ben je op zoek naar een leuke baan in de 
onderbouw van het basisonderwijs? Maak je 
graag het verschil, zit lesgeven in je bloed en 
ben je nog lang niet uitgeleerd? Kom dan ons 
team versterken! 
 
Het Veldhuis is een school waar kinderen in 
een prettige omgeving les krijgen en waar 
aandacht is voor het individu. Onder het 
motto ‘Hier kan een kind alles leren’ bieden 
we steengoed onderwijs en is er daarnaast 
ook ruimte voor het organiseren van leuke en 
gezellige activiteiten.  
 
 

Als je graag aan je eigen ontwikkeling werkt en 
wilt doorgroeien tot een geweldige 
vakvrouw/vakman, dan is dit je kans! 
 
Wat vragen wij? 
● 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 communicatief vaardig en beschikt 
over uitstekende didactische 
vaardigheden 

● Je bent een echte teamplayer 
● Je bent voor 24 uur per week beschikbaar 

op maandag, dinsdag en woensdag 
 
Wat bieden wij?  

● Een leuk team met gezellige en 
betrokken collega’s 

● Enthousiaste leerlingen en ouders 
● Volop ontwikkelingsmogelijkheden 
● Een goed salaris conform de CAO 

Primair Onderwijs 
● Een tijdelijke aanstelling voor de duur 

van 1 jaar met daarna een vast 
dienstverband bij goed functioneren.  

 
De functie van leerkracht op Het Veldhuis is 
een uitdagende baan, waarbij je het beste uit 
jezelf kan halen als HPS-professional. Op onze 
website, www.hetveldhuis.nl, vind je meer 
informatie over onze school, ons onderwijs en 
over HPS. 
 
Enthousiast geworden? 
Stuur dan uiterlijk zondag 24 oktober 2021 
een sollicitatiebrief met CV naar info@rkshv.nl 
t.a.v. Ellen van der Ligt.  
 
Heb je naar aanleiding van deze vacature nog 
vragen, bel dan vrijblijvend met  
Ellen van der Ligt (directeur) of  
Ilse van der Vlist (schoolleider) 
op 030-6666601. 
 
Wie weet word jij onze nieuwe collega! 
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