Welkom bij OBS De Eendracht. We stellen ons graag aan je voor!
De Eendracht is een kleinschalige school in de woonwijk Hofland in Mijdrecht. Elke klas heeft
gemiddeld 22 leerlingen. We bieden zowel de leerlingen als de leerkrachten een rustige omgeving
met een veilige en fijne sfeer. In 2023 openen wij de deuren van ons nieuwe kindcentrum in ons
nieuwe pand: onderwijs en kinderopvang onder één dak!
Goed onderwijs voor alle kinderen is waar ons professionele en enthousiaste team zich hard voor
maakt. Een team dat goed op elkaar is ingespeeld, elkaar versterkt en voor elkaar klaar staat.
We hebben op onze school de luxe dat we extra handen hebben. Zo kunnen we het beste onderwijs
bieden en daarmee het beste uit elk kind halen.
We staan voor goede kwaliteit van onderwijs en zijn altijd in ontwikkeling. Wanneer de kinderen na
groep 8 afzwaaien, kijken ze terug op een fijne periode met mooie herinneringen, hebben ze een
rugzak vol met alles wat ze hebben geleerd en zijn ze voorbereid op hun deelname aan de
maatschappij.
Hier kan jij als leerkracht aan bijdragen. Lijkt je dat wat? Want in ons team hebben wij ruimte voor:
Een gedreven leerkracht voor groep 8
(Parttime, uren in overleg)
Waarom is het bij OBS De Eendracht zo leuk? Dit zeggen jouw toekomstige collega’s:
● “We zijn een echte dorpsschool, ik ken alle kinderen bij naam”
● “Ik vind de diversiteit heel leuk, we zijn een goede afspiegeling van de maatschappij”
● “We zijn een team dat elkaar ook durft aan te spreken, feedback geeft zeg maar, dat vind ik
prettig”
● Ik voel mij echt op mijn plek hier”
Wat krijg je van ons?
We bieden een fijne baan binnen een school die volop in ontwikkeling is. Je komt te werken in een
goed op elkaar ingespeeld team. Daar hoort natuurlijk ook een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden
bij:
● Een salaris op basis van de inschaling van de CAO primair onderwijs;
● Uitstekende werkomstandigheden;
● Een acceptabele werkdruk;
● Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van trainingen en opleidingen;
● De verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng;
● Een werkplek die met de auto goed bereikbaar is.
Wat vragen wij aan jou?
Uiteraard ben je onderwijsbevoegd voor het primair onderwijs. Je bent assertief en denkt graag in
mogelijkheden. Je bent net als het team betrokken en je wilt het beste uit je leerlingen halen.
Het is fijn als je expertise meeneemt of als je je daar verder in wil ontwikkelen. Denk aan rekenen,
hoogbegaafdheid of ICT.

Stichting AURO
OBS De Eendracht is één van de 9 scholen van Stichting AURO. Stichting AURO verzorgt het openbaar
basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen (met scholen in de kernen
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis). We hebben rond de 2000 leerlingen en 200 medewerkers.
Enthousiast?
Stuur dan je korte motivatie en je cv naar directie@obs-eendracht.nl. Wil je meer informatie?
Schroom niet en bel vandaag nog met Kim Prummel. Ze staat je graag te woord! 0297-285586

