De openbare school in Vinkeveen waar iedereen van harte welkom is.
Een school die door samen leren, samen leert leven!
Leerkracht midden- of bovenbouw
FTE 0,8 - 1,0
Voeg jij jezelf aan het onderstaande rijtje toe?
• 22 leerkrachten + …..
• 350 leerlingen
• 2 intern begeleiders
• 3 onderwijsassistenten
• 1 conciërge
• 1 administratief medewerker
• 2 remedial-teachers
• 2 vrijwilligers
• 2 vakdocenten bewegingsonderwijs
• 1 vakdocent beeldende vorming
• 1 vakdocent muziekonderwijs
• 1 directeur
• Veel hulpouders!
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Wat bieden wij jou?
Een heerlijke werkplek op een fijne school midden in Vinkeveen
Een warme ontvangst door het team
Een middag varen op de Vinkeveense Plassen met je nieuwe collega’s
Een zomerse afsluiting van het jaar met het hele team
Een potje padel op de tennisbaan in Vinkeveen
Een frisse start in een verbouwde school
Een salaris op basis van de inschaling van de CAO primair onderwijs;
Een Chromebook
Een oneindige menukaart aan online E-WISE scholingen
Een dosis werkgeluk, vooral geen werkdruk
Een continurooster van 8.30u tot 14.15u en op woensdag tot 12.30u
Een deelname aan werkgroep die bij je past
Een kans om volgens het EDI instructiemodel les te geven
Een goede kop bonenkoffie
Een open deur om alles te vragen
Een kans om een geweldige bijdrage te leveren aan de
persoonsontwikkeling van onze leerlingen
Een kans om onze leerlingen kennis en vaardigheden eigen te maken
door samen te leren

Enthousiast?
Neem snel contact op en kom langs, voordat de plek in de boot bezet is!
Dat kan door te bellen naar 0297 261 633 en te vragen naar Tom Hooghuis, directeur OBS de Pijlstaart.
Mailen kan natuurlijk ook: directie@obs-depijlstaart.nl
Stichting AURO
OBS de Pijlstaart is één van de 9 scholen van Stichting AURO.
Stichting AURO verzorgt het openbaar basisonderwijs in de
gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen (met scholen in
de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis). We hebben rond de
2000 leerlingen en 200 collega’s.

