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enthousiaste leerkracht, midden-/bovenbouw (WTF 0,4 -1,0) 
DE ST. JOSEPHSCHOOL  
De St. Josephschool is een katholieke dorpsschool in 
Hooglanderveen (gemeente Amersfoort). De ruim 
400 leerlingen zijn verdeeld over 17 groepen. De St. 
Josephschool valt onder de Stichting voor Katholiek 
Primair Onderwijs Amersfoort en omstreken (KPOA).  
 
‘FUNDAMENT VOOR TALENT!’ IS ONS MOTTO  
Door in te zetten op het zijn, kennen en kunnen van 
de kinderen gaan wij voor de totale ontwikkeling 
van het kind. Wij bieden onze kinderen: 
- een vreedzaam schoolklimaat; 
- een rijke leeromgeving waarbinnen zij zich 

spelend en ontdekkend kunnen ontwikkelen; 
- effectieve instructie;  
- een samenzijn middels vieringen; 
- betekenisvol onderwijs; 
- enthousiaste leerkrachten die goed 

waarnemen, begrijpen en planmatig werken.  
 
Kinderen krijgen daardoor de mogelijkheden om 
zich met hun talenten verder te ontwikkelen. 
 
LEERKRACHT MIDDEN-/BOVENBOUW 
Je werkt samen met je parallelcollega(’s) en 
collega’s uit de bouw. Binnen onze school is het heel 
normaal om bij elkaar binnen te lopen en vragen te 
stellen. Wat staan hier open voor en leren met en 
van elkaar.  

 WIJ ZOEKEN IEMAND DIE: 
- een bevoegdheid voor primair onderwijs heeft of 

je hebt een bevoegdheid binnen afzienbare tijd; 
- een actieve bijdrage levert aan een prettige sfeer 

en een goed (leer)klimaat; 
- in staat is op een constructieve manier samen te 

werken; 
- wil meebouwen aan betekenisvol onderwijs; 
- pedagogisch en didactisch goed is onderlegd. 

 
WIJ BIEDEN:  
- een betrokken team dat met elkaar samenwerkt 

en van elkaar leert; 
- goede ondersteuning en begeleiding door 

collega’s, intern begeleider en MT; 
- een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast 

dienstverband bij KPOA. 
 
INTERESSE?  
Heb je interesse in deze mooie kans of wil je er meer 
over weten? Neem dan contact met ons op! Mariëlle 
Jansen (schoolleider) of Amrah Kuiper (teamleider). Je 
kunt ons bereiken via 033-2571205. 
 
Jouw motivatiebrief en CV kun je t/m vrijdag 10 juni 
sturen naar m.jansen@kpoa.nl en 
a.nieuwveld@kpoa.nl   
 
Meer informatie over de school vind je op de website 
www.kbs-st-joseph.nl  
 

 

PER 1 AUGUSTUS 2022 ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN 


