
 

   

  

  

We zijn per 1 augustus 2019 op zoek naar een leerkracht (m/v) 

2-3 dagen 

Wie zijn we? 
CBS het Baken staat in de wijk de Akkers/Vriesland in Spijkenisse. De school staat bekend als een 
goede, gezellige en eigentijdse school met moderne faciliteiten. Op Het Baken werkt een enthousiast 
en betrokken team. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. We maken 
het verschil door “samen elke dag een beetje beter” als uitgangspunt te beschouwen en door gebruik 
te maken van elkaars talenten en expertise. Onze bouwstenen zijn toekomstgericht, veiligheid,  
betekenisvol onderwijs, deskundigheid en vaardigheden. Kortom: een prachtige school waar 
leerlingen, ouders en leerkrachten met plezier leren van elkaar en met elkaar.  
 

Kom je ons team versterken? 
Op het Baken streven wij ernaar dat leerlingen met leren verantwoordelijkheid nemen, 

zelfvertrouwen ontwikkelen en leren omgaan met anderen binnen de samenleving. Overdracht van 

waarden en normen en de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn verweven in ons dagelijks handelen. 

Dit doen we door rust, structuur, duidelijkheid en voorspelbaar leerkrachtgedrag te bieden. Sinds 

augustus 2018 is de school op weg om een “Vreedzame School” te worden.  

Wat vragen we? 

• Je bent in het bezit van een PABO-diploma. 

• Je bent enthousiast en wilt meewerken aan de schoolontwikkeling. 

• Je hebt ervaring met opbrengstgericht werken. 

• Je staat stevig in je schoenen. 

• Je kan en wilt gedifferentieerd onderwijs verzorgen. 

• Je weet voor een fijne sfeer te zorgen waar kinderen zich veilig voelen. Je durft met open 
vizier een lerende houding aan te nemen. 

• Je gaat met respect om met leerlingen en neemt hen serieus. 

• Je bent bij voorkeur breed inzetbaar. 
 

Wat bieden we? 
• Een salaris conform de CAO primair onderwijs. 

• Een uitdagende werkplek met enthousiaste collega’s. 

• Ruimte voor diversiteit en leren van en met elkaar. 

• Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. 
 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben jij erop gericht om met iedere leerling de beste resultaten te behalen? Wil je onderdeel zijn van 

een klein lerend enthousiast team? Dan ben jij in ons team van harte welkom en nodigen we je uit 

om bij ons te komen werken! 

Wil je solliciteren of meer informatie? 

Je kunt solliciteren door vóór 8 april 2019 je motivatiebrief met CV te mailen naar  

Peter Bolland, peterbolland@vprpool.nl 

Neem gerust contact op met Sijmen Kosten, schoolleider, als je meer informatie wenst,  

directie@hetbaken-vcpo.nl of via telefoonnummer: 06 15 87 38 42. 

Meer informatie over de school:   Meer informatie over de VCPO Spijkenisse: 

www.hetbaken-vcpo.nl          www.vcpo-spijkenisse.nl 
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