
  
 
OBS De Eendracht in Mijdrecht is een school die de kinderen een fijne basisschooltijd geeft. 
Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich welkom voelen op onze school.  
 
Onze school is een gestructureerde en veilige leeromgeving voor kinderen waar zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. De school en het team zijn in beweging en hebben het doel 
om vernieuwingen aan te gaan. Het is daarom belangrijk dat nieuwe collega’s veerkrachtig 
en nieuwsgierig zijn, en vol enthousiasme weten om te gaan met verandering.  
 
OBS De Eendracht is onderdeel van Stichting AURO. Onder Stichting AURO vallen 9 
scholen in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen 
(https://stichtingauro.nl/onze-scholen/).  
 
Wij zoeken per direct een intern begeleider en een leerkracht (parttime/ 
fulltime/combinatie mogelijkheden):  
 

- Interne begeleiding 0,3 fte 
- Leerkracht onderbouw 0,4 fte, met mogelijkheid tot 1 fte. 

 
Ben jij een intern begeleider, die ervan houdt om snel te schakelen en ambitie heeft om een 
actieve bijdrage te leveren aan de onderwijskwaliteit? Of geef jij er de voorkeur aan om te 
focussen deze taak aan te vullen met lesgevende taken? Alles is mogelijk, wij vinden het 
vooral belangrijk dat je met jouw ervaring en frisse kijk op het onderwijs mede zorgt voor 
kwalitatief goed onderwijs, zodat ieder kind de schoolloopbaan op een adequate en fijne 
wijze kan doorlopen.  
 
Ben jij leerkracht? Wij zoeken een enthousiaste collega die samen met ons in ontwikkeling 
wil blijven. Ons team is altijd in beweging en doet wat werkt. 
 
Onze nieuwe collega’s passen bij onze scholen omdat hij/zij:  

- samenwerkt;  
- ontwikkelgericht is;  
- het beste uit de kinderen, collega’s en zichzelf haalt; 
- daadkrachtig en flexibel is; 
- gedreven en geduldig is; 
- energiek is en met een lach door het leven gaat; 
- onderwijsbevoegd is in het basisonderwijs. 

 
Wij bieden:  

- een functie binnen een hecht, betrokken en gemotiveerd team op een school met 
een prettige werksfeer, enthousiaste kinderen en betrokken ouders/verzorgers; 

- een lerende, ontwikkelgerichte organisatie;  
 
 

https://stichtingauro.nl/onze-scholen/


  
 

- goede mogelijkheden tot scholing. Je bent onderdeel van Stichting AURO, waar 
ontwikkeling hoog in het vaandel staat. We stimuleren scholing, we hebben een 
opleidingsbudget en een kweekvijver; 

- invulling van de werkzaamheden op maat (verschillende combinaties behoren zeker 
tot de mogelijkheden);  

- inschaling in overleg.  
 
Heeft bovenstaande jouw interesse gewekt, maar je wilt nog aanvullende informatie over de 
school, Stichting AURO of de functie ontvangen? Neem dan gerust contact op met Kim 
Prummel (directie@obs-eendracht.nl) voor vragen over OBS De Eendracht. 
 
Sollicitatie:  
Is het je duidelijk en wil je direct reageren omdat jij je goed herkent in bovenstaande? Dan 
ontvangen wij graag jouw sollicitatie inclusief CV, korte motivatie en pasfoto uiterlijk op 27  
december via directie@obs-eendracht.nl ter attentie van schoolleider Kim Prummel.  
 
Wees welkom! 
 
 
**acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld**  
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