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Wij zoeken per 01/02/2022:
PROOLeiden/Leiderdorp verzorgt
openbaar onderwijs aan kinderen van
4 t/m 12 jaar in Leiden en Leiderdorp.
Met 20 scholen bieden we een
diversiteit aan eigentijds
basisonderwijs: Montessori, Jenaplan,
unit-onderwijs, internationaal gericht
onderwijs, profielscholen (sport &
bewegen, wetenschap & techniek,
Engels/VVTO), binnenstad- en
buitenwijkscholen én
onderwijskansenscholen. Daarnaast
hebben we een regionale functie door
het aanbieden van speciaal
(basis)onderwijs en cluster 4 scholen
(scholen voor kinderen met psychische
problemen of gedragsproblemen).
Met 530 medewerkers en circa 5.500
leerlingen is PROOLeiden/Leiderdorp
de grootste scholengroep voor primair
onderwijs in Leiden en Leiderdorp.
Werken bij PROOleiden/Leiderdorp
betekent ook werken in Leiden
Kennisstad; medewerkers kunnen
kosteloos deelnemen aan activiteiten
voor onderwijsprofessionals, zoals het
Leids Onderwijs Festival, de Nacht van
de Leraar, ’t LEF (Leids Educational
FieldLAB), MEETUP071 en De Leidse
Aanpak voor Talentontwikkeling.
PROOLeiden/Leiderdorp biedt
openbaar onderwijs. Op een openbare
school is ieder kind en iedere
leerkracht welkom, ongeacht zijn of
haar sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond.
‘Onderwijs met aandacht voor elkaar’
is onze merkbelofte. Als scholengroep
dagen wij iedereen uit om zichzelf en
de ander te versterken in kennis, denken menskracht en vanuit
verantwoordelijkheid
en nieuwsgierigheid zorg te dragen
voor de wereld, de ander en zichzelf.

Een leerkracht voor een instroomgroep 4-jarige
(ben je nog bezig met de Pabo of ben je een goede
onderwijsondersteuner dan vragen we je ook om te
reageren)
wtf 1 (kan ook over meerdere parttimers verdeeld worden)
Wie zoeken we?
We zoeken een enthousiaste collega die een echt kleuterhart heeft. Een
leerkracht die werkt vanuit de doelen en zo zijn onderwijs vorm geeft.
We werken een aantal weken aan één thema zodat wij verbreding en
verdieping kunnen brengen in dit thema.
Je kunt de kinderen betrokken en betekenisvol onderwijs bieden.
Ben jij gedreven, enthousiast, ontwikkelingsgericht, deskundig en heb je
zin in een nieuwe uitdaging? Dan zoeken wij jou!
Jij hebt
• een groot hart voor het jonge kind
• goede pedagogische en didactische competenties
Jij bent
• vriendelijk en duidelijk
• op de hoogte van de laatste onderwijsontwikkelingen
• verbindend in het afstemmen van de samenwerking tussen school en
ouders
Wie zijn we
Wij zijn een fijne school met een warm, enthousiast en professioneel
team. Afgelopen schooljaar zijn wij uitgeroepen tot Klassewerkplek 2021.
Wij hebben aandacht voor de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van
alle leerlingen. Wij zijn een school met drie afdelingen. Wij geven regulier
onderwijs en voltijds hoogbegaafdheid onderwijs. De kleutergroepen zijn
heterogeen verdeeld.
Februari 2022 starten wij deze instroomgroep. Je start met ongeveer 10
leerlingen en deze groep zal groeien tot de zomervakantie.
Wij bieden
• een fijne werkplek met een betrokken team
• een werkomgeving met veel doorgroei en ontwikkel mogelijkheden
Spreekt de vacature je aan?
Ben jij de collega die samen met het team wil bouwen aan de
ontwikkelingen op De Anne Frank Stuur je motivatie en CV dan naar de

directeur van de school, Karin Landman: directie@annefrankleiden.nl Voor
vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen via
telefoonnummer: tel. 071-5318388.

