
    
 

We zijn per 1 augustus 2018 op zoek naar een leerkracht voor  

twee tot drie dagen per week (m/v)  

Wie zijn we? 

CBS Marimba, onderdeel van de VCPO, is een kleinschalige school met twee locaties in Spijkenisse. 

Sinds 2017 is onze school een “The leader in me” school. Deze pedagogische lijn ontwikkelt 

persoonlijk leiderschap bij kinderen en leerkrachten. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en 

je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. We werken in de hele school, groep 1 tot en met 

8, met hetzelfde symbool: De Boom van de zeven gewoonten. 

Het team van Marimba probeert uit ieder kind te halen wat erin zit, op meer gebieden dan alleen het 

cognitieve. We willen van onze kinderen stevige burgers maken die klaar zijn voor de maatschappij 

van nu. 

Wat vragen we? 

 Je bent in het bezit van een PABO-diploma. 

 Je bent een flexibele, samenwerkende, enthousiaste teamplayer. 

 Je bent proactief en durft om hulp te vragen als dit nodig is. 

 Je bent een leerkracht die de leiding neemt en werkt vanuit een relatie met de leerlingen. 

 Je hebt oog voor de verschillen tussen kinderen en probeert uit ieder kind te halen wat er in 

zit. 

 Je respecteert de Christelijke identiteit. 

Wat bieden we? 

 Een salaris conform de CAO primair onderwijs. 

 Een fijne werkomgeving waar een gemoedelijke sfeer heerst. 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband. 

 Ondersteuning en hulp van collega’s.   

 Mogelijkheden tot professionalisering. 

Word jij onze nieuwe collega? 

Geloof jij ook in persoonlijk leiderschap en wil je in een kleinschalig team werken?  Dan nodigen we 

je zeker uit om te solliciteren! 

Wil je solliciteren of meer informatie? 

Je kunt solliciteren door vóór 14 mei 2018 je motivatiebrief met CV te mailen naar Danielle Ferber, 

Hrm-adviseur: dferber@vcpo-spijkenisse.nl 

Neem gerust contact op met Annabelle van Wijk, schooldirecteur, als je meer informatie wilt 

directie@marimba-vcpo.nl of via telefoonnummer: 0181 – 614 701 of 0181 – 616 543. 

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

www.marimba-vcpo.nl    www.vcpo-spijkenisse.nl 
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