
 

Hallo leuke juf of meester! 

Wij zoeken een lieve, grappige, gezellige meester of juf omdat onze juf met zwangerschapsverlof gaat. 

Vind jij spelletjes ook zo leuk of houd je van tekenen? Wij hopen dat je enthousiast bent en niet al te 

streng. Soms een beetje ondeugend vinden we ook heel grappig. Ben jij benieuwd wie wij (op deze 

foto) zijn? Dan zien we je snel op de Krullevaar!  

Groetjes van groep 5-6 

 

Jij bent… 

- een flexibele leerkracht die les kan geven aan een combinatiegroep; 

- een leerkracht die affiniteit heeft met thematisch onderwijs; 

- een pedagogisch krachtige professional; 

- een collega die het leuk vindt om in een klein team te werken en actief en betrokken is. 

 

De Krullevaar biedt jou.. 

Een fijne werkplek binnen een gezellig en enthousiast team. Je bent onderdeel van ons team en wij 

laten je snel thuis voelen op de Krullevaar. Het gaat om een mooie periode tot aan de zomervakantie, 

waardoor je echt een band met de klas kunt opbouwen. De vacature kan ingevuld worden voor 0.4 of 

0.5 FTE. Werkdagen bij voorkeur op (woensdag), donderdag, vrijdag, maar overleg is mogelijk.  

Wil je meer werken, dan is een combinatie met werkzaamheden in onze vervangerspool mogelijk.  

 

Wil jij je vleugels uitslaan op de Krullevaar? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caren Derksen. Of stuur gelijk je reactie naar 

c.derksen@stichtingbravoo.nl of bel 0416 31 17 78.  
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Sla je vleugels uit op de 
Krullevaar 
 
Mooie jaren op OBS De Krullevaar, dat is 
waar we samen voor gaan. Met eigentijds 
toekomstgericht onderwijs wordt het beste 
uit elk kind bovengehaald. Door de 
kleinschaligheid op OBS de Krullevaar, 
wordt ieder kind echt gezien en worden 
ieders talenten op waarde geschat. 
 
In de ochtend krijgen de kinderen 
doelgerichte directe instructie en nemen 
we hen zoveel mogelijk mee in het 
leerproces. In de middag werken de 
leerlingen thematisch binnen 
onderwijsunits, zodat de kinderen niet 
alleen met elkaar, maar zeker ook van 
elkaar leren.  
 
De leerkrachten op de Krullevaar kennen 
alle kinderen en de kinderen kennen alle 
leerkrachten. Dit geeft een groot gevoel 
van veiligheid en vertrouwen. 
 
Op de Krullevaar krijgt elke leerling de kans 
om zich op zijn of haar eigen manier te 
ontwikkelen.  
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