
   
 
Voor daltonbasisschool Podium in Loenen aan de Vecht, 

zoeken we met ingang van 1 augustus 2021 een 

 

 groepsleerkracht voor groep 3 of 4 (0,6 – 1.0 wtf) 

 

Wie zijn wij? 

Leuker leren, beter presteren. Dat is daltonschool Podium! 

Een school waar je graag naar toe gaat. Waar je je veilig voelt en we je serieus nemen. Waar we je 

een podium bieden om je talenten te ontdekken en te leren over jezelf en de ander. En een 

daltonschool, waar we veel waarde hechten aan begrippen als samenwerken, zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. Dat begint al in groep 1, waar onze allerkleinsten kennismaken met onze manier 

van werken en dat gaat door tot groep 8, waarna onze leerlingen zelfverzekerd de wereld tegemoet 

treden. Onze christelijke normen en waarden sluiten aan bij de kernwaarden van ons daltononderwijs. 

Ze halen het beste uit ons allemaal! 

Wie ben jij? 

Vanuit je kennis en expertise weet je wat ervoor nodig is om, gezamenlijk, vorm te geven aan het 

onderwijs op onze school. Je hebt een PABO-opleiding afgerond en je hebt een lerende houding. 

In ons ideaalplaatje ben je dalton geschoold. In ieder geval ben je enthousiast over het 

daltononderwijs en ben je bereid dit onderwijs, samen met ons, uit te bouwen.  

Je onderschrijft de protestants-christelijke identiteit van onze stichting. Het is voor jou vanzelfsprekend 

dat je bijdraagt aan een goede teamsfeer en teamontwikkeling. Je wilt graag samenwerken met 

kinderen, collega’s en ouders om dagelijks het beste en mooiste onderwijs te verzorgen in het belang 

van de ontwikkeling van ieder kind. 

Wat bieden wij? 

- een aanstelling van 0.6-1.0 WTF m.i.v. 1 augustus 2021 

- een prettige, uitdagende werkomgeving 

- een prettige samenwerking, met waar nodig ondersteuning en begeleiding 

- mogelijkheden jezelf te ontwikkelen op het vakgebied dat jou aanspreekt 

- een stichting met scholen waarin onderzoekend en ontdekkend leren een duidelijke plek heeft 

 

- een salaris conform de CAO-PO 

 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Of heb je vragen? 

Neem dan contact op met Petra Eindhoven, directeur van daltonschool Podium, via 

peindhoven@vechtstreekenvenen.nl of bel: 0294-231298 / 06-25678123 

We ontvangen je sollicitatiebrief voorzien van CV graag uiterlijk 1 juli 2021. 

Kijk voor meer informatie op www.podiumloenen.nl en de website van onze stichting 

www.vechtstreekenvenen.nl  
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