
 
zoekt per 1 aug 2022 

 

Een leerkracht midden of bovenbouw  
0,6 – 0,8 of 1,0 fte (drie, vier of vijf dagen) 

 
OBS de Cirkel is een mooie openbare basisschool in de wijk Zuilen met ongeveer 250 leerlingen. De 

Cirkel is een multiculturele school waarbij het team samen vorm geeft aan goed onderwijs en een goed 

pedagogisch klimaat. De kinderen op de Cirkel leren, spelen en werken samen. Een sterke basis en een 

brede interesse ontwikkelen bij de kinderen is ons doel. Dat vraagt best iets van leerkrachten! Daarom 

zijn we op zoek naar een collega die: 

 

• didactisch vaardig en sterk is; 

• evidence informed werken als verrijkend ziet;  

• een doorzetter is en stevig in zijn/haar schoenen staat; 

• een open en ondernemende houding heeft;  

• constructief wil meewerken aan het uitbouwen van thematisch werken; 

• bijdraagt aan schoolontwikkeling in teamverband; 

 

De school heeft een roerige tijd achter de rug. Sinds 21-22 is er een grotendeels nieuw team, met nieuwe 

directie en IB. We gaan vanaf volgend schooljaar werken met andere lestijden en met een combinatie van 

heterogene en homogene groepen. Deze keuzes hebben we gemaakt vanuit visie. Op onze website lees 

je daar meer over. Om ons onderwijs en het thematisch werken te verbeteren werken we samen. We 

kijken bij elkaar en delen ervaringen om onszelf te ontwikkelen en ons onderwijs nog beter aan te laten 

sluiten bij de doelgroep. Spreekt dit je aan? Heb je zin om mee te bouwen aan onze mooie school? En 

pas je in het profiel? 

 

Dit kan je van ons verwachten?  

• Een school in ontwikkeling. 

• Een leuke baan in een gevarieerd, collegiaal en enthousiast team. 

• Een team dat bouwt aan de schoolvisie en de vertaling naar de praktijk. 

• Begeleiding op maat van de schoolopleider. 

• Uitzicht op een vast contract. 

 

Voor informatie kun je contact opnemen met de directeur van de school, Marja Hamers. Stuur je motivatie 

met CV naar: directie.cirkel@spoutrecht.nl. Je wordt zo spoedig mogelijk daarna uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek.  
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