
 

 

 

VACATURE 
Leerkracht 
bovenbouw  

Telefoon 
E-mail 
Datum 

: 023 5257924 
: Jeannette.Kemp@jl.nu 
: 09-05-2019 

Theresiaschool, Bloemendaal 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor groep 7. 
Kom jij ons team versterken? 
 
Wat verwachten wij van je? 
We zijn op zoek naar een leerkracht die:  

● betrokkenheid en enthousiasme uitstraalt  
● kinderen vertrouwen geeft in hun ontwikkeling 

en mogelijkheden  
● flexibel is  
● over goede communicatieve vaardigheden 

beschikt  
● reflectief is en zich wil blijven ontwikkelen in een 

lerende organisatie 
● wil samenwerken aan onderwijsvernieuwingen 

op onze school  
 
Wij bieden:  

● enthousiaste leerlingen en betrokken ouders 
● een prettige werkomgeving  
● collega’s die elkaar ondersteunen en leren van 

elkaar  
● voldoende mogelijkheden tot persoonlijke en 

professionele ontwikkeling  
 
Meer informatie over onze school vind je op:  
 https://www.st-theresiabloemendaal.nl/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jeannette Kemp,, directeur 
Theresiaschool: “Onze school wil 
een inspirerende leer- en 
leefgemeenschap zijn voor 
kinderen en leerkrachten” 
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Over onze school 
De Theresiaschool in Bloemendaal is gesitueerd aan 2 kanten van de Dennenweg in 
Bloemendaal, aan de rand van Landgoed Dennenheuvel: een rustige, groene omgeving op 
de grens van Bloemendaal en Santpoort Zuid. 
Onze school wil een inspirerende leer- en leefgemeenschap zijn van kinderen en 
leerkrachten. Samen met de ouders begeleiden wij het kind op zijn weg naar 
volwassenheid. Centraal daarbij staan de ontwikkeling van zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid, creativiteit, samenwerking met en respect voor anderen. 
De Theresiaschool heeft ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. 

 
 
Over Stichting Jong Leren 
Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. De ‘koepel’ Jong Leren heeft 
26 scholen in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort en 
Bloemendaal. Onze slogan ‘De kunst van het leren’ betekent dat wij gaan voor goed 
onderwijs verzorgen. Belangrijk hierin vinden wij vakmanschap, creativiteit en inventiviteit. 
Belangrijke competenties, zeker waar het leren betreft, voor onze leerlingen, maar ook 
voor de volwassen professionals die bij Jong Leren werken. Jong Leren staat voor: Ruimte 
geven, Elkaar uitdagen en Samen leren. Lees meer op www.jl.nu. 
 

Functie / groep  Leerkracht bovenbouw 

Werktijdfactor / aantal uren  0,575 - 1,0 

Werkdagen   in overleg 

Type aanstelling  regulier 

Start- en (evt.) einddatum  1 augustus 
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