
 

 

Basisschool De Stern is op zoek naar leerkrachten voor de middenbouw 

(groep 3-4-5)  

  

  

Wie zijn wij?  

Op basisschool De Stern (onderdeel van het Integraal Kindcentrum De Stern) bieden wij natuurlijk en 

eigentijds onderwijs vanuit het christelijke gedachtegoed. We stimuleren kinderen om samen te 

werken en van elkaar te leren in een warme omgeving. De natuur speelt hierin een belangrijke rol, 

omdat ons onderwijs meebeweegt met de seizoenen. De kinderen zijn in contact met de natuur en 

worden aangemoedigd om niet alleen te spelen in, maar ook om te leren van alles wat de omgeving 

biedt. Zo bakken we ons eigen brood en eten we fruit en groenten uit onze eigen moestuin. 

Aanvullend op de kernvakken; taal, rekenen en digitale vaardigheden, krijgen de kinderen les in 

vakken zoals schilderen, tekenen, toneel en muziek. Hiermee bieden wij kinderen een achtjarige 

ontdekkingstocht samen met de leerkracht als coach, leermeester en voorbeeld.  

  

Wij zijn bezig met?  

Het Kindcentrum De Stern te laten groeien tot een mooie school midden in de prachtige groen wijk 

Park 16 Hoven in Rotterdam. We zijn in januari 2019 gestart en hebben een mooi team maar zijn al 

toe aan uitbreiding. In de school leren de kinderen met Hoofd, Hart en Handen.   

  

Wie zoeken wij?   

• Heb jij ervaring in het lesgeven in het vernieuwend onderwijs;  

• Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van een nieuwe school;  

• Ben jij een leerkracht met een warme persoonlijkheid;  

• Bied jij het kind een geborgen en uitdagende plek waar balans en structuur in zit;  

• Kan jij de onderwijsdoelen, inhoud en didactiek afstemmen;  

• Ben jij onze collega die mee helpt bij het ontwikkelen van betekenisvol onderwijs waarmee je de 

leerling raakt en intrinsiek motiveert zodat jouw leerling tot groei en bloei kan komen.  

  

Wat bieden we jou?   



• Ruimte voor inbreng vanuit eigen inzichten binnen het vernieuwend onderwijs;  

• Een enthousiast en gezellig team van onderwijsprofessionals; 

• Een werkplek met een uitdaging;  

• Onderwijsvorm in een 5 gelijke dagenmodel met een continurooster;  

• Werktijdsfactor vanaf 0,425/ 1,0 FTE;  

• Onze voorkeur gaat uit naar iemand in bezit van een NMV- certificaat of een VPA- diploma.  

  

Een korte motivatiebrief en CV ontvangen we graag voor 12 april. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met directeur Sandra Nederlof: 010 - 790 11 61. 

Tijdens de procedure wordt je CV beoordeeld en vindt er een gesprek plaats met de directeur en een 

teamlid van de school. Er wordt tevens van je verwacht dat je een proefles geeft of er vindt een 

klassenconsultatie plaats. Aanvullend wordt er een referentie bij je huidige directeur opgevraagd.  

 


