
 

 

Stichting Archipel Onderwijs zoekt… de allerleukste 

leerkracht!  
 
Hoi leerkracht! 
 
We hebben een gave kans voor je: een vaste baan in het basisonderwijs, per 
direct. Bepaal zelf hoeveel uur jij wil werken, bij de allerfijnste openbare 
scholen en kindcentra die jij je maar kunt voorstellen. 
 
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 LB  
(OP). En al zeggen we het zelf; we bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
en investeren in opleidingen en scholingen.  
 
 
Heb je ervaring of affiniteit met Dalton en in de midden- of bovenbouw? Schrijf dan 
snel naar Dalton Kindcentrum Het P@rk in Brummen, want vanaf volgend schooljaar 
kun je daar starten in de middenbouw (groep 3, 4, 5) of bovenbouw (groep 6, 7, 8). 
De functie in de middenbouw betreft 0,6 fte (woensdag, donderdag, vrijdag) en voor 
de bovenbouw 1,0 fte (eventueel door twee leerkrachten in te vullen). 
 
Het P@rk biedt jou een betrokken en enthousiast team en: 
• een prettige werkplek, op een Dalton kindcentrum dat volop in ontwikkeling is; 
• veel mogelijkheden en kansen, naast veel inzet en uitdagingen;  
• goede begeleiding tijdens je inwerkperiode, maar natuurlijk ook daarna; 
 
Ben je enthousiast en hou je van aanpakken, vind  je samenwerken en eigenaarschap 
belangrijk, ben je sociaal en communicatief vaardig en denk je ook nog eens in 
mogelijkheden en kansen? 
 
Kom maar op met jouw mail dan! We lezen graag z.s.m.  kort en krachtig waarom je 
denkt dat wij bij elkaar passen en ontvangen daarbij ook graag jouw cv. Mail naar 
vacature@archipelprimair.nl, dan laten we snel iets van ons horen!  

 

Eerst meer informatie? Neem even contact op met Marlou Vos, directeur 
Dalton kindcentrum het P@rk, via marlouvos@archipelprimair.nl.  

 

 

v a c a t u r e 

Over deze functies 

• Aanstelling: contract voor 
bepaalde tijd bij Stichting 
Archipel Onderwijs (met uitzicht 
op een vast contract). 

• Inschaling: schaal LC (OP). 
• Je dienstverband valt binnen de 

cao PO, de inschaling is 
afhankelijk van je ervaring. 
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