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Ben jij die leerkracht die graag mee wil denken over 
elke dag een beetje beter onderwijs? 

 
De Apollo 11 zoekt per 1 augustus 2018 
een leerkracht voor groep 1/2 (1 fte). 
 
Wij zoeken iemand die: 

 Een open en positieve houding heeft. 

 Flexibel, enthousiast en leergierig is. 

 Goed kan samenwerken. 

 Interesse heeft in onderwijsvernieuwing en hier een 
positieve bijdrage aan wil en kan leveren. 

 Lef heeft om een andere aanpak uit te proberen. 

 Goed weet wat leerlingen in de groepen 1- 4 nodig 
hebben. 

 Breed inzetbaar is binnen de onderbouw. 

 Bereid is om de handen uit de mouwen te steken. 
Ervaring met jonge kinderen is een pré. 
 
Wij bieden: 

 Goede begeleiding. 

 Een uitdagende baan op een school in ontwikkeling. 

 Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste 
aanstelling na een positieve beoordeling. 

 
De Apollo 11 is een school die zich actief bezig houdt met onderwijsontwikkeling. We hebben een ambitieus team 
die allemaal enthousiast meedenken over en bijdragen aan hedendaags en toekomstgericht onderwijs. We  
werken met moderne middelen en hebben een goed pedagogisch klimaat hoog in het vaandel staan.  In onze 
zoektocht naar goed onderwijs geven we zelf vorm aan een verbonden curriculum. Creativiteit speelt daarbij een 
grote rol. We vinden het belangrijk dat zowel leerkrachten als leerlingen een onderzoekende houding hebben. 

 
N i e u w s g i e r i g   g e w o r d e n ? 

 
Motivatie en CV kunnen t/m zondag 1 april 2018 gemaild worden naar Marja Hamers, 
directeur Apollo 11, mhamers@apollo11.nl   De gesprekken vinden plaats in de week van 9 
april. 
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