
 
 
 
 

De Mariabasisschool en de Past. Galamaschool in ’s-Heerenberg zullen op termijn fuseren.  

Wij gaan samen verder en er wordt een prachtige nieuwe school gebouwd. Het concept 

Bewegend Leren staat hierin centraal. De visieontwikkeling is gefaseerd weggezet in de tijd, 

waarbij aan de stip op de horizon door het hele team invulling gegeven wordt.  

Beweeg jij mee en kom jij hier werken? 

Wij zoeken een leerkracht voor groep 7 

Wtf 0,4 - 0,6 bij voorkeur vanaf 1 maart 2023 

In eerste instantie start je op de Past. Galamaschool en bij goed functioneren kan dit resulteren in een 

vaste aanstelling, zodat je mee kunt verhuizen naar de nieuwe school zodra deze klaar is. 

Als team ontwikkelen wij ons richting een professionele leergemeenschap (PLG). We doen het samen! 

Wat vragen wij van je 
- PABO diploma of aan het afstuderen. 

- Enthousiast, aanpakker, zin in een nieuwe uitdaging. 

- Denkt en handelt kansrijk. 

- Is in staat om verbindingen te leggen voor het huidige en toekomstige onderwijs. 

- Gaat uit van de principes van passend en inclusiever onderwijs. 

- Onderschrijft onze visie en missie en draagt deze uit. 

- Is daadkrachtig in communicatie naar alle geledingen. 

Wij bieden je 
- Een salaris conform CAO PO schaal LB  

- De (tijdelijke) arbeidsmarkttoelage (ca. 8% verhoging per jaar). 

- Een vast contract behoort tot de mogelijkheden. 

- Een warm en hartelijk team. 

- De mogelijkheid om continu te professionaliseren. 

- Een unieke kans om door te groeien. 

 

Procedure 
Mocht je vragen hebben, dan kun je bellen met  

Roy Schipper, meerscholen directeur: 06-22878435  

of Angelique Berendsen, MT: 0314-661485. 

De gesprekken vinden plaats op 8 februari 2023 vanaf 15.00 uur. 

Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatie en CV vóór  

1 februari 2023 naar: r.schipper@pro8.nu 

      Hopelijk spreken we je snel! 

 

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) heeft 15 basisscholen in de regio Achterhoek. Het bieden van goed onderwijs waarbij 

persoonlijke groei en plezier voorop staat geldt niet alleen voor de leerlingen van onze scholen, maar ook voor ons personeel.  

Kijk op www.pro8.nu om een beter beeld te krijgen wie wij zijn.  

http://www.pro8.nu
mailto:r.schipper@pro8.nu
http://www.pro8.nu/

