
 

CBS De Bron in Bolsward zoekt voor een nieuwe instroomgroep een  

ENTHOUSIASTE KLEUTERJUF OF -MEESTER VOOR GROEP 1 (0,6-1,0 fte) 

Het betreft een tijdelijke vacature tot de zomervakantie. 

Ben jij die betrokken, vrolijke juf of meester, die ziet wat iedere kleuter nodig heeft en daarnaar handelt?  
Lees dan verder! 

Wie zijn wij? 
CBS De Bron in Bolsward is een moderne, Christelijke basisschool met zo’n 315 leerlingen en een team van een 
kleine 30 medewerkers. Samen ontdekken we het unieke talent van ieder kind.     
Bij ons op school mag ieder kind er zijn! We maken ons sterk voor ontdekkend leren, waarbij de kinderen actief 
bezig zijn met hun eigen leerproces. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze deze optimaal kunnen inzetten. 
De kinderen leren vooral van en met elkaar. Bij ons op school is de drempel laag. Ouderbetrokkenheid staat hoog 
in het vaandel. De samenwerking met de ouders en verzorgers van onze school vindt plaats op basis van 
gelijkwaardigheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van ieder kind. Ook werken wij 
samen met Stichting Kinderopvang Friesland, waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen in de breedste zin van 
het woord: van kinderopvang van peuteropvang tot buitenschoolse opvang en vakantieopvang. Elk kind mag er 
zijn! 

Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige leerkracht voor groep 1. Iemand die zich samen met onze 
collega’s en ouders optimaal wil inzetten voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Jij bent in het bezit van een 
PABO-diploma en natuurlijk heb je affiniteit met het jonge kind. Je kunt een duidelijke structuur aanbrengen en je 
beschikt over creativiteit, flexibiliteit, geduld en humor. Ook herken jij je in de kernwaarden van onze stichting en 
onze christelijke identiteit.   
 
Wat bieden wij jou: 

• Begeleiding en ondersteuning van collega’s  
• Een betrokken team dat met elkaar samenwerkt vanuit respect voor elkaar 
• Wij hanteren de CAO-PO 
• Ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen  

 
Palludara: met een open blik kijk je verder! 
CBS De Bron is één van de 14 scholen van Stichting Palludara. Als Palludara staan wij voor christelijk kwalitatief 
primair onderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân. Onze kernactiviteit is het verzorgen van passend onderwijs 
aan leerplichtige kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Onze scholen zijn gevestigd in de stad Sneek, Bolsward en 
een aantal dorpen daar omheen. Op deze scholen krijgen ongeveer 2200 kinderen les en er werken zo’n 280 
medewerkers. Vanuit onze kernwaarden verbinding, eigenaarschap en respect kijken wij verder naar onze 
gezamenlijke ambities: zorgzame aandacht voor diversiteit, een waardenvolle ontwikkeling van 0-18 jaar, ruimte 
voor talentontwikkeling en uitdagen tot een leven lang leren! 
 
Interesse? 
Wij ontvangen graag jouw motivatie en CV, t.a.v. de Bauke Korenstra (directeur) voor woensdag 12 januari 2022 
via de mail: baukekorenstra@palludara.nl. Naar dit mailadres kun je ook een verzoek tot telefonisch contact voor 
meer info mailen!  
  
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang op 
een externe kandidaat. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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