
        

 
 
 

 
Voor de Trinoom zijn we per 1 april 2021 op zoek naar een gekwalificeerde, 

enthousiaste 
 

Onderbouwleerkracht (WTF 1,0)  
 

(Tijdelijk tot einde schooljaar, geen mogelijkheid tot verlenging na de zomervakantie). 
Deze tijdelijke vacature is alleen bestemd voor medewerkers met een vaste aanstelling 
binnen Kans en Kleur. 
 
Per 1 april starten we een instroomgroep met vierjarige kinderen. In deze groep starten 
zowel jaarklas als Montessorileerlingen. Na de zomervakantie wordt deze groep 
kinderen waarschijnlijk verdeeld over de huidige onderbouwgroepen.   
 
De Trinoom is een grote dynamische school met 33 groepen en ruim 800 leerlingen, 
waarbinnen Montessori en jaarklas onderwijs verzorgd wordt met als missiestatement 
“samen wat kan, apart wat moet”. De Trinoom heeft zijn onderwijs en opbrengsten 
goed op orde. Het managementteam van de Trinoom bestaat uit de directeur en twee 
teamleiders en wordt ondersteund door twee intern begeleiders.  
 
Het werken op de Trinoom vraagt om een flexibele en professionele houding. Je 
beschikt over goede communicatieve vaardigheden, hebt overtuigingskracht en bent in 
staat verantwoordelijkheid te nemen.  
 
Enthousiaste onderbouwleerkracht 
Wij zijn op zoek naar iemand die in het bezit is van de volgende kwaliteiten en 
vaardigheden: 

• pedagogisch sterk is 

• flexibel, proactief, onderzoekend en beschikt over improviserend vermogen 

• een groot reflectief vermogen en open lerende houding heeft 

• een warm hart heeft voor het jonge kind en ouders 

• communicatief vaardig is en af kan stemmen op verschillen 

• humor heeft 

• ambitieus en vernieuwend is 

• positief denkt in kansen en oplossingen 
 
Daarnaast heb je: 

• PABO diploma 

• Ervaring in de groep 1-2 

• Kennis van Montessori of ben je bereid om je hierin op grote lijnen in te lezen. 
 
Wij bieden jou  

• een enthousiast, professioneel team met veel parallelcollega’s 

• ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng  

• een goede begeleiding en ondersteuning  
 

Interesse?  
Dan zien we je reactie graag tegemoet vóór vrijdag 26 februari. 
Gezien tijdelijke aard van de vacature is een korte schriftelijke reactie voldoende om te 
reageren. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Velvis, directeur van de 
Trinoom, op telefoonnummer 024-6456608 of op 06-10137390, of via mail 
hans.velvis@kansenkleur.nl  
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