
 

Wij zoeken een nieuwe collega! 
OBS De Eendracht in Mijdrecht zoekt een leerkracht voor combinatiegroep 3/4 (fulltime). 

De functie is beschikbaar per 15 maart (later in overleg) en kan ook gevuld worden door twee 
parttime leerkrachten. 

OBS De Eendracht is een kleine school waar kinderen een fijne onderwijstijd hebben. Wij bieden hen 
een gestructureerde en veilige leeromgeving, waarin zij zich in een prettige sfeer optimaal kunnen 
ontplooien. Wij hebben aandacht voor hun talenten en mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat 
ieder kind op zijn of haar eigen manier kan groeien. Dit betekent dat kinderen samen leren én 
individuele aandacht krijgen. Het vraagt van onze leerkrachten dat zij goed kunnen inspelen op de 
verschillende niveaus van de kinderen.  

Bij ons is iedereen van harte welkom, ongeacht levensovertuiging en achtergrond. Onze kracht zit 
onder andere in de gevarieerde samenstelling van onze groep leerlingen en hun ouders en/of 
verzorgers. Wij gaan op een respectvolle manier met elkaar om, hebben belangstelling en waardering 
voor elkaar.  

Leren houdt nooit op. Dat geldt ook voor ons als leerkrachten. Wij zijn ambitieus en werken, ook als 
team, blijvend aan onze eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling, om ‘onze’ kinderen het 
onderwijs te geven dat zij nodig hebben. Ieders bijdrage aan de ontwikkeling van ons onderwijs is 
merkbaar.  

In 2022 krijgt onze school een nieuw gebouw, nagenoeg precies op de plek van het gebouw waarin 
wij nu gehuisvest zijn. In ons nieuwe huis zijn wij nog beter in de gelegenheid om het onderwijs te 
geven waarvoor wij staan.  

OBS De Eendracht is onderdeel van de Stichting AURO. Onder deze stichting vallen 9 scholen in de 
gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. Op de website 
https://stichtingauro.nl/onze-scholen/ is meer over AURO te lezen. Natuurlijk hebben wij als school 
ook onze eigen website: www.obs-eendracht.nl.  

 
De leerkracht die wij zoeken: 

● heeft een Pabo-diploma; 
● is professioneel, ambitieus en leergierig; 
● is communicatief vaardig; 
● draagt bij aan de ontwikkeling van het onderwijs van onze school; 
● ervaring met lesgeven aan leerlingen in combinatiegroepen is een pré. 

 
Wij bieden: 

● een functie in een gemotiveerd team op een kleine school met een prettige werksfeer; 
● goede arbeidsvoorwaarden. 
● ontwikkelingsmogelijkheden 

 
Inschaling is afhankelijk van achtergrond en ervaring en wordt in overleg vastgesteld.  

Belangstelling? 
Ben je geïnteresseerd en wil je verdere informatie over onze school of over de functie, dan kan je 
contact opnemen met Kim Prummel, directeur van OBS De Eendracht, telefoon 0297 285586. 
 
Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Wij ontvangen graag jouw sollicitatie met een korte motivatie en 
CV via directie@obs-eendracht.nl, t.a.v. Kim Prummel.  
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