
 

 

 
 

 
 
 
Vacature basisschool De Meerpaal, Lemmer 
 

Wegens ziekte binnen ons team, is basisschool De Meerpaal per direct op zoek naar een leerkracht 

groep 7 (wtf 1,0).  

Basisschool De Meerpaal                                                                                                                                                  

De Meerpaal wil een veilige aanlegplaats zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Onze school is 

een open school met ruimte en respect voor verschillende ideeën en aandacht voor de talenten en 

mogelijkheden van elke leerling. We richten ons op de wijk en de wereld om ons heen. Wij bieden 

zeer goed onderwijs voor de basisvakken zoals rekenen en taal. Ons onderwijs is uitdagend, actueel 

en betekenisvol. De kinderen ontwikkelen hun talenten door onderzoeken, redeneren, problemen 

oplossen en samenwerken. Fysieke en mentale gezondheid is belangrijk in ons onderwijs. Daarnaast 

vinden wij het belangrijk dat de leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als 

burger; in hun eigen buurt, in de Nederlandse samenleving en in de wereld. 

Ons onderwijsteam  
Basisschool De Meerpaal is een van de drie scholen in ons onderwijsteam in Lemmer. De drie scholen 
staan voor krachtig onderwijs. We delen onze kennis en maken gebruik van elkaars talenten.  
 
Het team van De Meerpaal werkt intensief aan zeer goed onderwijs en innovatie volgens de 

uitgangspunten van handelings- en opbrengstgericht werken. We werken met Happy Kids en 

LeerKRACHT. Er heerst een prettige open sfeer, waarbinnen vertrouwen, respect en een hoge 

kwaliteit van het onderwijs het uitgangspunt zijn.  

Wij zoeken een collega die:                                                                                                                                         
- Mee wil werken aan het verder ontwikkelen en borgen van de onderwijskwaliteit van onze 

school. We werken deels thematisch en ontwikkelen voor een deel ons eigen 

onderwijsprogramma. Creativiteit, goede kennis van het curriculum en lesontwerp is een 

voordeel.  

- De uitgangspunten van handelings- en opbrengstgericht werken van groep 1 tot en met   

groep 8 onderschrijft.                                                                                                                    

- Als onderwijsprofessional sterk is in het samenwerken en leren in teamverband en hier 

plezier in beleeft.  

Belangstelling? Mail dan uw sollicitatiebrief met cv vóór maandag 28 januari 2019 naar Mirjam 

Holwerda, directeur van onderwijsteam 5: mirjam.holwerda@gearhing.net.  
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