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Kijk voor een indruk en de laatste schoolactiviteiten ook op onze facebookpagina 

 

Ben jij de ervaren leerkracht die dit jaar geen vaste groep wil? 
Of een startende leerkracht die nog ervaring op wil doen  

in verschillende groepen?  
Maar wel op een vaste school wil werken? 

Iemand die een plusgroep kan/wil begeleiden? 
Een leerkracht die iedere dag wel iets anders wil doen? 

 

De Apollo 11 zoekt per 1 augustus 2018 een vaste invaller 
 

1 fte 

 

Wij zoeken iemand die : 

 lessen wil en kan geven in alle groepen maar niet de 
(eind)verantwoordelijkheid draagt voor alle bijkomende activiteiten; 

 volgens een ‘vast’ rooster dat 5 x per jaar wisselt wil werken; 

 kinderen die extra uitdaging nodig hebben (plusgroep) kan 
begeleiden; 

 flexibel, enthousiast en leergierig is; 

 goed kan samenwerken; 

 een open en positieve houding heeft; 

 interesse heeft in onderwijsvernieuwing en hier een positieve 
bijdrage aan kan leveren; 

 werkt op basis van vertrouwen; 

 lef heeft om een andere aanpak uit te proberen. 
 
Wij bieden: 

 een afwisselende baan met goede begeleiding; 

 een uitdagende baan op een school in ontwikkeling waarbij je niet 
eindverantwoordelijk bent;-) 

 een full time aanstelling met uitzicht op een vaste baan.  

 een vaste groep behoort in de toekomst zeker tot de mogelijkheden. 

 
De Apollo 11 is een school die zich actief bezig houdt met onderwijsontwikkeling. We hebben een ambitieus team dat graag en  
enthousiast meedenkt over en bijdraagt 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. 

 

http://www.apollo11.nl/
mailto:info@apollo11.nl
https://www.facebook.com/daltonschoolapollo11?filter=3
mailto:mhamers@apollo11.nl

