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VACATURE 

Leerkracht stamgroep oranje 1-2-3 

Een bernemienskip waar ieder kind, vanaf het begin meetelt, waar kinderen de kans 
krijgen hun talenten te ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, rust en regelmaat.  

Zie jij zo’n school voor je, waar jij als leerkracht aan de slag kunt?  
Dan is deze vacature iets voor jou!  

Dit zijn wij 
CBS Alpha is een gezellig, gemoedelijke bernemienskip voor kinderen van 2-12 jaar in het dorp 
Ryptsjerk. Het is een christelijke school en tegelijkertijd een echte dorpsschool, die midden in de 
mienskip staat. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Om goed met de verschillen 
om te gaan, sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. We streven naar een 
ononderbroken ontwikkelingslijn. Daarom werken wij vanuit de structuur van het TOM onderwijs. In 
deze structuur krijgen de kinderen, in een uitdagende leeromgeving, instructie in niveaugroepjes. We 
wisselen stamgroep activiteiten af met individuele activiteiten.  
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te vinden op:  
www.cbsalpha.nl. 
 

Wie ben jij?   
Als leerkracht van stamgroep oranje, ben je een open, flexibel, bedrijvig, vindingrijk, lief en hulpvaardig 
persoon. Je moet kunnen samenwerken, communicatief vaardig zijn, leergierig, betrouwbaar en 
zelfstandig kunnen werken. 
   

Dit bieden wij jou  
Je krijgt een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract. De voorkeur gaat uit naar een 
dienstverband van wtf 0,8 (bespreekbaar wtf 1,0) tot 1 augustus 2022. 
 
De inschaling is volgens CAO PO schaal L10. 
 

Als je meer wilt weten  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Roelinka Risselada, waarnemend 
directeur van CBS Alpha.  
Tel: 0511-432100/ 06-11600644 
Email: r.risselada@stichtingoarsprong.nl 
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Ben jij de collega die wij zoeken? 
Spreekt deze vacature je aan? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 2 juni 2021 jouw motivatie met CV. 
Deze kun je sturen naar werkenbij@stichtingoarsprong.nl.  
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne sollicitant/kandidaat. 
 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 


