
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool De Veldkamp heeft ongeveer 150 leerlingen en een enthousiast en 
gemotiveerd team van 17 medewerkers met een grote collegialiteit. We kennen 

een duidelijke structuur en heldere (school)regels, waarbij respect voor elkaar een 
belangrijk uitgangspunt is. Speerpunten zijn: Leader in Me, versterking van 
passend onderwijs, lezen en zorg naar de bovenkant. 

We hebben onze NPO-gelden ingezet op klassenverkleining waardoor we met fijne 
kleine groepen kunnen werken en er veel tijd is voor individuele aandacht en zorg.  

 

 
De Veldkamp om te worden wie je bent! 

 

 
Wij vragen een februari-lio die: 
 Adaptief en opbrengstgericht kan werken met moderne lesmethodes; 

 Beschikt over een positieve instelling en grote inzet; 
 Communicatief is ingesteld en goed kan samenwerken; 

 Het recht op goed en passend onderwijs onderschrijft; 

 

Wij bieden: 
Een enthousiast en professioneel team waar binnen je als volwaardig teamlid 
mee kunt draaien 

Een prettige werksfeer en ondersteuning vanuit OIDS, directie en collega’s. 
 Een vakleerkracht voor muziek en gym 

Een onderbouw die zeer succesvol werkt volgens met ‘onderbouwd’ 
Een middenbouw en bovenbouw waarin we werken met Gynzy IPads en 
Chromebooks 

De standaard Lio-vergoeding 
Een geschikte groep die we in overleg met jou nader bepalen 

 

Informatie: 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Susan Smidt, onze directeur   
Telefoon 06-52371124   Website: www.develdkampdk.nl               

 

Sollicitatie: 
Je  sollicitatiebrief, voorzien van een CV, kun je via email s.smidt@konot.nl  sturen 

naar Susan Smidt, directeur. De sollicitatiegesprekken zullen in overleg worden 

gepland. De sollicitatiecommissie bestaat uit de directeur en de opleider in de 
school. 
 

http://www.develdkampdk.nl/
mailto:s.smidt@konot.nl


 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gezocht: Februari lio-ers met lef! 
 

Basisschool ‘Alexander’ heeft ca. 110 leerlingen en een jong enthousiast team van 14 

medewerkers dat denkt in kansen, samenwerkt, van elkaar leert en steeds in 

ontwikkeling is. Binnen een veilige werksfeer wordt unitonderwijs verzorgd dat uitgaat 

van kansen en behoeften.  

Sinds zeven jaar werken we met een inspirerend onderwijsconcept, AlexAnders. Wij 

werken in drie units. De groepen 1 en 2 vormen het kleuterplein, de groepen 3, 4 en 5 

het middenbouwplein en de groepen 6,7 en 8 het bovenbouwplein.  

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer 

begaafde kinderen als voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan 

bij de ontwikkeling van de 21-eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig werken 

én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op de Alexander 

mag elk kind zichzelf zijn. We bieden: 
 

Kansrijk, modern onderwijs in een monumentale school  
 

Wij vragen een februari-lio die: 
 Adaptief kan werken binnen AlexAnders met moderne lesmethodes; 

 Beschikt over een positieve instelling en grote inzet; 

 Communicatief is ingesteld en goed kan samenwerken; 

 Het recht op goed en passend onderwijs onderschrijft; 
 

Wij bieden: 
Een inspirerend onderwijsconcept; 

Een enthousiast professioneel team waar binnen je als volwaardig teamlid mee 

kunt draaien; 

 Een prettige werksfeer en ondersteuning vanuit OIDS, directie, IB en collega’s; 

 Een vakleerkracht voor muziek en gym; 

Een kleuterplein dat zeer succesvol werkt met onderbouwd; 

Een middenbouwplein en bovenbouwplein waarin het werken met Gynzy IPads 

volledig geïntegreerd is; 

De standaard Lio-vergoeding; 

Een geschikte unit die we in overleg met jou nader bepalen; 
 

Informatie: 
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Susan Smidt, onze directeur   

Telefoon 06-52371124  Website:www.de-alexander.nl  
 

Sollicitatie: 
Je  sollicitatiebrief, voorzien van een CV, kun je via email s.smidt@konot.nl  sturen naar 

Susan Smidt, directeur. De sollicitatiegesprekken zullen in overleg worden gepland. De 

sollicitatiecommissie bestaat uit de directeur en de opleider in de school. 

 

http://www.de-alexander.nl/
mailto:s.smidt@konot.nl
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