
 
 
 

 

 

 

 

 
VACATURE 
 

Leerkracht 
 

Theresiaschool Bloemendaal 
1,5 – 2 dagen 

 

Directeur Jeannette Kemp:   
“Onze school wil een 
inspirerende leer- en 
leefgemeenschap zijn voor 
kinderen en leerkrachten” 

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor groep 1-2 
i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof. Ben jij iemand met 
passie voor het jonge kind en onderwijs, die in ons team een 
vrolijke noot brengt? LIO stagiaires worden ook uitdrukkelijk 
uitgenodigd te solliciteren.  
 
 
Wat verwachten wij van je? 
Onze school heeft 2 kleutergroepen die nauw samenwerken. Er wordt thematisch gewerkt 
(gebruik makend van de methode ‘kleuterplein’). Wij verwachten van jou eigenaarschap en 
een professionele houding naar kinderen, ouders en collega’s. Een eigen inbreng in het 
team en je stem laat horen, kunnen wij erg waarderen. 
 
Wat wij je kunnen bieden 
Een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vast dienstverband binnen Jong Leren. Ons 
team bestaat uit betrokken collega’s en er heerst een fijne sfeer. Wanneer je een grotere 
aanstelling wilt, behoort meer dagen werken binnen onze stichting tot de mogelijkheden. 
 
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. 
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Over Stichting Jong Leren 
Jong Leren bestaat uit 26 prettige confessionele basisscholen waar ouders hun kinderen 
graag naar toe brengen en waar je graag werkt als leerkracht, omdat we: samen leren, 
elkaar ruimte geven en uitdagen. Iedere school geeft hier op een eigen, unieke manier 
vorm aan, zodat leerlingen, ouders en medewerkers hier de vruchten van plukken. Onze 
scholen staan in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort en 
Bloemendaal. Lees meer op www.jl.nu.   
 
 
 

Functie / groep  Leerkracht groep 1-2 

Werktijdfactor / aantal uren  0,36 – 0,42 

Werkdagen   Woensdag – donderdag – vrijdag om de week 

Type aanstelling  Tijdelijk met uitzicht op vast binnen de stichting 

Start- en (evt.) einddatum  Februari 2020 

Bijzonderheden / opmerkingen  Andere dagen/ andere werktijdsfactor is bespreekbaar. 
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