
 

Gezocht: een gave juf of meester  
voor twee á drie dagen in groep 1/2 
 
CBS De Brink maakt deel uit van Stichting Voila en is gehuisvest in het nieuwe  
gebouw Atlas aan De Biezenkamp in Leusden. Dagelijks geven wij op een prettige  
en professionele manier onderwijs aan 160 leerlingen, verdeeld over 6 groepen.  
 
Onze school heeft als motto: ‘Kom maar op met je talent.’ We zijn dan ook erg benieuwd 
naar jouw talent en bijdrage voor de school. We zijn een ‘Leader in me-school’ en werken 
volgens de 7 gewoonten van Covey. In alle groepen wordt Kanjertraining gegeven. We 
beschikken over een vakleerkracht gym. 
 
Wij zoeken een juf of meester die... 

 2 á 3 dagen wil werken in groep 1/2, wtf 0,5 
 het liefst kan starten op maandag 1 maart a.s. 
 passie heeft voor kinderen 
 ervaring heeft in de onderbouw 
 een groot hart en humor heeft 
 de identiteit van de school onderschrijft 
 ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan 
 goed klassenmanagement kan toepassen 
 een duidelijk inzicht heeft in de leerlijnen en doelen die behaald moeten worden in 

groep 1/2 
 vanuit een lerende houding openstaat voor feedback 

 
Wat bieden wij?  
Een leuke baan, behulpzame collega’s, enthousiaste leerlingen en betrokken ouders. Je krijgt 
veel vrijheden, waarbij wij uitgaan van jouw professionaliteit. Waar nodig kun je altijd 
terugvallen op je collega’s. Daarnaast geven we jou graag de ruimte om datgene te doen 
wat jij belangrijk vindt. Jouw ideeën om het onderwijs te verbeteren zijn dan ook altijd 
welkom. Je krijgt aanvankelijk een tijdelijke aanstelling tot de zomervakantie, maar bij goed 
functioneren is er zicht op een vaste bestuursaanstelling. 
  
Arbeidsvoorwaarden: 
De geboden werktijdfactor is totaal 0,5 FTE conform CAO PO. 
Het betreft een tijdelijke aanstelling tot de zomervakantie, met uitzicht op een vaste 
(bestuurs)aanstelling. 
 
Herken je jezelf, of heb je vragen?  
Neem contact op met Brian Veenhof, directeur van De Brink. 
 

  033-4941360 of 06-21285293 

 info@cbsdebrink.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


