
 
 

Basisschool Op ’e Hichte in Scharnegoutum zoekt een: 

• LEERKRACHT VOOR GROEP 1 of 1/2 (1,0 fte)  
• LEERKRACHT VOOR GROEP 4/5 (0,4-0,6 fte) 

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

Wie zijn wij? 
Wij zijn een christelijke basisschool met een enthousiast en betrokken team van 14 medewerkers. Er zitten ongeveer 
140 leerlingen op onze school verdeeld over zes groepen. Door een groeiend aantal leerlingen, zal er in het voorjaar 
een extra kleutergroep opgestart worden.  
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig en ondernemend. In ons onderwijs proberen wij zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij deze behoeftes. Ieder kind is uniek en verdient het onderwijs dat bij hem of haar past. Wij laten onze 
leerlingen groeien en bieden kinderen de beste kansen om hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen.  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste leerkrachten met affiniteit voor de onderbouw of middenbouw. Je kunt een 
duidelijke structuur aanbrengen en je beschikt over creativiteit, flexibiliteit, geduld en humor. Je werkt graag samen 
in een team en vindt goede verbinding met ouders belangrijk. Ook herken jij je in de kernwaarden van onze school en 
stichting. Uiteraard ben je in het bezit van een PABO-diploma.  
 
Als je bij ons op CBS Op ’e Hichte komt werken:  

• ben je onderdeel van een enthousiast en betrokken team; 
• werk je nauw samen met collega’s binnen je unit; 
• werk je mee aan de schoolontwikkeling; 
• zie je een moderne, kleurrijke inrichting;  
• geef je mede vorm aan het Christelijk onderwijs.  

 
Wij bieden:  

• Een tijdelijke vacature in groep 1 of 1/2 (1,0 fte) vanaf 6 maart tot de zomervakantie. Daarna is instroom in 
de flexpool van de stichting mogelijk.  

• Een reguliere vacature in groep 4/5 vanaf 1 februari 2023 (0,4-0,6 fte) met uitzicht op vaste benoeming.  
 
Palludara: met een open blik kijk je verder! 
Onze school is één van de 14 scholen van Stichting Palludara. Als Palludara staan wij voor christelijk kwalitatief primair 
onderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân. Onze scholen zijn gevestigd in de stad Sneek, Bolsward en een aantal 
dorpen daar omheen. Hier krijgen ongeveer 2200 kinderen les en werken er zo’n 280 medewerkers. Onze 
kernwaarden zijn verbinding, eigenaarschap en respect.  
 
Interesse? 
Wij ontvangen jouw motivatie en CV graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 via de mail: 
petronellasijbrandij@palludara.nl. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Petronella 
Sijbrandij, directeur, (0515) 415989 of ga je naar www.cbsopehichte.nl 
 
 

mailto:petronellasijbrandij@palludara.nl

