
 

 

Stichting Archipel Onderwijs zoekt… de allerleukste 

leerkracht!  
 
Hoi (toekomstige) leerkracht, 
We hebben een gave kans voor je: een vaste baan in het basisonderwijs, per 
direct. Bepaal zelf hoeveel uur jij wil werken. 
 
Je start met een contract voor bepaalde tijd binnen de cao PO, maar gaan ervan 
uit dat we daarna niet meer zonder elkaar kunnen. Je wordt ingeschaald op L10 
en werkt bij de allerfijnste scholen en kindcentra die je je maar kunt voorstellen, 
in de gemeente Zutphen, Brummen en/of Voorst. Al zeggen we het zelf; we 
bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden en investeren in opleidingen en 
scholingen.  
 
 
Je kunt per direct starten bij OBS De Parel in Zutphen. Er is ruimte voor 
meerdere collega’s vanwege zwangerschapsverlof en ziekte. De vacatureruimte 
is in de onderbouw (kleuters), midden- en bovenbouw. We gaan graag met je in 
gesprek over wat voor jou passend is.  
Wil jij een bijdrage leveren aan kansengelijkheid en is EDI op jouw lijf geschreven 
of wil jij je hierin verder ontwikkelen? Dan verwelkomen we jou graag in dit 
team, waarbinnen contact, betrokkenheid, humor en interesse als 
vanzelfsprekend zijn.  
 
 
Spreken onze kernwaarden vertrouwen, vakmanschap en verbinding jou aan is 
openbaar onderwijs ook voor jou the place to be? Kun je goed samenwerken en 
lijkt het jou fijn om dat ook te doen met onze professionals van de 
kinderopvang?  
 
Kom maar op met jouw mail dan! We lezen graag kort en krachtig waarom je 
denkt dat wij bij elkaar passen en ontvangen daarbij ook graag jouw cv. Mail 
naar marleenvanoorspronk@archipelprimair.nl, dan laten we snel iets van ons 
horen!  
 
Wil je meer informatie over deze vacature of OBS De Parel, bel of mail dan (voor 
24 december of vanaf 10 januari) met Marleen van Oorspronk, directeur, via 06-
13162520 of via marleenvanoorspronk@archipelprimair.nl. Je kunt ook een 
afspraak maken om je vragen te stellen onder het genot van een kopje koffie of 
thee. 
 

v a c a t u r e 


