
 

 

 

 v a c a t u r e s 
• Vakleerkracht gymnastiek  

• Leerkracht groep 1/2/3 en groep 4/5 
 

bij Educatief centrum Theo Thijssen in Zutphen 

  

 
Psst, we hebben nog een paar dagen over… Interesse? 

 
Wij zoeken versterking van ons team! We zoeken een leerkracht 

gymnastiek én een leerkracht die twee dagen in twee groepen wil werken. 
Iets voor jou? Reageer dan snel! 

 

  

Ons uitgangspunt 
Educatief centrum Theo Thijssen is een basisschool in de wijk De Hoven in 
Zutphen. De school is kleinschalig en kent een dorps karakter. In schooljaar 
2021-2022 starten wij met vier groepen en wij zoeken ondersteuning voor 
ons team. 
 
Wij geven al onze vakken, behalve rekenen, zoveel mogelijk thematisch aan 
de hand van de methode Alles-in-1. Door de samenhang die daardoor 
ontstaat in de vakken vergroten we de betrokkenheid van onze leerlingen 
en geven we inhoud aan ons motto ‘Leren door te doen’.   
 

Wie zoeken wij?  
• Een leerkracht die 1 dag per week lesgeeft in groep 1/2/3 en 1 dag 

per week in groep 4/5. De dagen zijn nog flexibel in te vullen en je 
wordt gekoppeld aan een ervaren leerkracht, die 
eindverantwoordelijk is voor de groep.  

• Een vakleerkracht gymnastiek die (het liefst) twee keer per week 
alle kinderen van Theo Thijssen gymles wil geven in de goed 
geoutilleerde gymzaal die aan de school vastzit.  

 

Wat bieden wij?  
• Een klein team dat met elkaar staat voor het onderwijs aan de 

kinderen van Theo Thijssen.  

• Een prettige werksfeer, een ruim gebouw en positief betrokken, 
actieve ouders.  

• Uiteraard een passend salaris, conform CAO Primair onderwijs, en 
een aanstelling bij ons bestuur.   

 

Meer informatie  
Wil je meer informatie over deze vacatures? Mail dan naar 
ec_theothijssen_directie@archipelprimair.nl.  
   

Iets voor jou? 
Zin in een van deze uitdagingen? Stuur dan zo snel mogelijk (en in ieder 
geval voor 12 juli) een korte motivatie en je CV naar de directie via 
ec_theothijssen_directie@archipelprimair.nl.    
 
 

  

 

Leerkracht: 
 

• Aantal uren: 0,4 fte 

• Werkperiode: schooljaar 2021-2022 

• Dienstverband voor een jaar bij  
Stichting Archipel Onderwijs, met 
uitzicht op verlening.  

 

Vakleerkracht gymnastiek: 
 

• Aantal uren: in overleg nader te bepalen 

• Werkperiode: schooljaar 2021-2022 

• Dienstverband voor een jaar bij  
Stichting Archipel Onderwijs, met 
uitzicht op verlenging. 

 

Cao en voorwaarden 
Je dienstverband valt binnen de cao PO. De 
inschaling is afhankelijk van jouw ervaring.  
 
Stichting Archipel Onderwijs biedt goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden en 
investeert in opleidingen en scholingen.  
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