
Enthousiaste groepsleerkracht groep1-2              Oranje Nassauschool 
 

 

Gezocht: Inspirerende, enthousiaste leerkracht voor groep 1-2 (0,4 FTE) voor de 

Oranje Nassauschool in Zandvoort 

Met ingang van 1 mei 2023 zijn we op zoek naar een nieuwe collega om ons team te 

komen versterken. 

Ben jij iemand die 

·       blij wordt van kleuters, 

·       positief en enthousiast is, 

·       graag met anderen onderwijs vormgeeft, 

·       inspireert en zich door anderen laat inspireren, 

·       én in het bezit is van een PABO-diploma. 

Dan zijn we op zoek naar jou! We gaan graag met je in gesprek. 

Neem voor meer informatie, contact op met Ester Bleichrodt, directeur Oranje 

Nassauschool, telefoonnummer 0641533066 of stuur een e-mail naar 

ester.bleichrodt@twijs.nl 

 

Wie zijn wij? 

De Oranje Nassauschool is schitterend gelegen in Zandvoort-Zuid, op een locatie vlakbij de 

duinen. Op de school zitten ongeveer 375 kinderen verdeeld over 16 groepen.   

We zijn in het rijke bezit van twee schoolpleinen (één voor de kleuters en één voor de 

oudere kinderen), een groot grasveld en een gymzaal. 

Deze worden niet alleen gebruikt om vrij te spelen, maar ook om bewegend te leren. 

Bewegen heeft namelijk een positieve invloed op hersenactiviteiten die belangrijk zijn voor 

het leren en daardoor op de leerprestaties.  

Ons team bestaat uit ruim 30 medewerkers. Zij werken goed samen, met ruimte voor 

gezelligheid en humor. Het team is kritisch en zelfbewust. Teamleden kunnen goed in 

gesprek en in discussie met elkaar gaan en zijn er voor elkaar. De directrice en adjunct-

directrice vormen samen met de bouwcoördinatoren het MT. Verder zijn er twee intern 

begeleiders, een aantal specialisten, coördinatoren en een kindercoach binnen het team. 

 



Op de Oranje Nassauschool werken wij vanuit de volgende kernwaarden: 

Onvoorwaardelijk: Onvoorwaardelijk is zonder dat iemand er iets voor terug hoeft te doen.  

Veiligheid: Veiligheid is niet het hebben van zekerheid of het ontbreken van gevaar, 

ongemak of kwetsbaarheid.  

Veiligheid is weten dat je opgevangen wordt wanneer je valt.  

Eigenaarschap: Eigenaarschap is jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

De Oranje Nassauschool heeft van oorsprong een Christelijke identiteit. Onze school staat 

echter open voor kinderen van elke levensbeschouwing, voor zover de school kan voorzien 

in de onderwijsbehoefte van het kind. Personeel en ouders (voogden)/verzorgenden dienen 

de grondslag van de school te delen of te respecteren. 

 

Wat bieden wij? 

·       Een tijdelijke benoeming van 0,4 fte (met uitzicht op een vaste benoeming) 

·       Salaris in schaal L10/ L11 (CAO PO). Inschaling op basis van voorgaande 

werkervaring en opleiding.  

·       428 uur vakantieverlof per jaar naar rato van het dienstverband. 

·       En daarnaast heb je de mogelijkheid om kosteloos trainingen en workshops te 

volgen via de TWijs Academie. 

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan! 

Bij gebleken geschiktheid zal de kandidaat een geldige VOG moeten overhandigen en 

kan worden overgegaan tot het inwinnen van referenties.  

Op deze vacature is de sollicitatiecode CAO PO van toepassing. 

 


