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VACATURE 

Leerkracht groep 1-2-3 
wtf 0,8 

Een school die een centrale plek in het dorp inneemt, waar leerlingen, 
ouders en het team elkaar ontmoeten. Een school waar stabiliteit, 

veiligheid en de ontwikkeling van het hele kind centraal staat. Dat is 
BMS de Triangel! 'Hast do hert foar ûnderwiis en moeting' en zie jij 
jezelf werken aan zo'n school? Aarzel dan niet en solliciteer op deze 

functie! 
 

Dit zijn wij 
Op Bernemienskip De Triangel begeleiden we de kinderen in hun groei tot zelfbewuste en 

verantwoordelijke mensen in de steeds veranderende wereld. Naast het leren met het hoofd, 

leren ze ook met hart en handen. We vinden dat kinderen zich ontwikkelen door te ervaren, te 

beleven, te ontdekken en door te doen. Spel vinden we erg belangrijk, dat zie je in het 

programma en in de leer- en opvangomgeving. Er wordt gewerkt op verschillende niveaus aan 

de hand van moderne lesmethodes en digitale middelen, met aandacht voor de 21th Century 

Skills. Iedere dag werken we met passie om onze leerlingen grenzeloos te laten leren! Deze 

drive vertaalt zich in ons motto: ‘Meist wêze wa’st bist, lit mar sjen watsto kinst!’ 

 

In groep 1-2-3 is naast de leerkracht een leerkracht of een onderwijsassistent aanwezig. Samen 

geven zij vorm aan het onderwijs aan jonge kinderen waarbij ontdekkend, spelend en 

bewegend leren centraal staan. 

 

Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te vinden op:  

www.bmsdetriangel.nl. 

 

Onze school maakt deel uit van Oarsprong. Oarsprong is een christelijke organisatie die 

toekomstgericht en inspiratievol onderwijs biedt aan ieder kind. De organisatie bestaat uit acht 

christelijke scholen en vier ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel. 200 

medewerkers verzorgen het dagelijkse onderwijs voor de ruim 1700 leerlingen. Meer 

informatie over Oarsprong vind je op: www.stichtingoarsprong.nl.  

  

https://www.bmsdetriangel.nl/
https://www.stichtingoarsprong.nl/?na=view&id=86
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Wie ben jij? 
Als jij de collega bent die wij zoeken, dan: 

− heb je bij voorkeur ervaring met thematisch werken; 

− ben je flexibel en ambitieus; 

− heb je een open houding, werk je graag samen en kun je goed contacten opbouwen en 

onderhouden met je collega's; 

− heb je ervaring in het lesgeven in de onderbouw; 

− beschik je over je PABO diploma; 

− beheers je het Fries minimaal passief; 

− kies je bewust voor het protestants-christelijk onderwijs. 

 

Wat wij jou bieden  
Je krijgt met directe ingang een tijdelijk contract tot 1 augustus 2023. Het betreft een 

dienstverband van 32 uur per week (wtf 0,8).  

 

De inschaling is volgens CAO PO schaal LB, trede in overleg. 

 

Wil je meer weten?  
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: 

Marieke van der Veen, directeur de Triangel 

Tel: 06-15888240  

Email: m.vanderveen@stichtingoarsprong.nl  

 

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Dan nodigen wij je van harte uit om jouw motivatie met CV uiterlijk 27 november 2022 te 

mailen naar werkenbij@stichtingoarsprong.nl.  

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 28 en/of 29 november. 
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