


 

Per 13 februari 2023 zoekt OBS de Haarschool een: 

Lio-er voor groep 7 
 

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat we met alle betrokkenen in onze school 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat gaat om veel meer dan onderwijs. Wij leren als burger 
van meerwaarde te zijn voor de mensen die op ons pad komen. Wij zijn een community, het 
kloppend hart van het dorp. Onze houding en levenswijze zal een olievlekwerking hebben naar de 
mensen om ons heen. Kinderen, ouders en leerkrachten beleven samen onderwijs in onze lerende 
organisatie. Dat kan, omdat wij betekenis geven aan onderwijs. Kinderen weten waarom ze iets 
moeten leren of waarvoor ze iets moeten leren. 
 

 
Ben jij die: 

• kinderen ziet in hun zijn en talenten 

• betekenisvol wil zijn voor kinderen, collega’s en ouders 

• samen wil werken en leren 

• een warm pedagogisch klimaat kan scheppen in de groep 

• didactisch sterk is 

• lef heeft 

• open staat voor nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs 

 
Dan zoeken wij jou! 
Wij bieden: 

• een team met gedreven en enthousiaste collega’s die graag samen optrekken en van elkaar willen leren 
• ruimte om je eigen talenten te ontwikkelen 
• goede begeleiding door een ervaren leerkracht en een kundige schoolopleider 
• een aantrekkelijke stagevergoeding conform CAO 

  
Wil je meer weten? 

Voor meer informatie over deze vacature verwijzen we naar de website www.haarschool.nl en bij vragen of interesse in deze vacature 

kun je contact opnemen met  Ingrid Langeveld, directeur of bij Monique Hofstee, schoolopleider - tel: 0548-362847  of via e-mail: 

m.hofstee@varietas.nl. 

 
Solliciteren? 

Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan je motivatiebrief en cv per mail naar:  

__m.hofstee@varietas.nl .  De sluitingsdatum is 18-12-2022. Gesprekken zullen gevoerd worden in de week van 09-01-2023. 
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Per 13 februari 2023 zoekt OBS de Haarschool een: 

Lio-er voor groep 4 
 

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat we met alle betrokkenen in onze school 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat gaat om veel meer dan onderwijs. Wij leren als burger 
van meerwaarde te zijn voor de mensen die op ons pad komen. Wij zijn een community, het 
kloppend hart van het dorp. Onze houding en levenswijze zal een olievlekwerking hebben naar de 
mensen om ons heen. Kinderen, ouders en leerkrachten beleven samen onderwijs in onze lerende 
organisatie. Dat kan, omdat wij betekenis geven aan onderwijs. Kinderen weten waarom ze iets 
moeten leren of waarvoor ze iets moeten leren. 
 

 
Ben jij die: 

• kinderen ziet in hun zijn en talenten 

• betekenisvol wil zijn voor kinderen, collega’s en ouders 

• samen wil werken en leren 

• een warm pedagogisch klimaat kan scheppen in de groep 

• didactisch sterk is 

• lef heeft 

• open staat voor nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs 

 
Dan zoeken wij jou! 
Wij bieden: 

• een team met gedreven en enthousiaste collega’s die graag samen optrekken en van elkaar willen leren 
• ruimte om je eigen talenten te ontwikkelen 
• goede begeleiding door een ervaren leerkracht en een kundige schoolopleider 
• Een aantrekkelijke stagevergoeding conform CAO 

  
Wil je meer weten? 

Voor meer informatie over deze vacature verwijzen we naar de website www.haarschool.nl en bij vragen of interesse in deze vacature 

kun je contact opnemen met  Ingrid Langeveld, directeur of bij Monique Hofstee, schoolopleider - tel: 0548-362847  of via e-mail: 

m.hofstee@varietas.nl. 

 
Solliciteren? 

Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan je motivatiebrief en cv per mail naar:  

__m.hofstee@varietas.nl .  De sluitingsdatum is 18-12-2022. Gesprekken zullen gevoerd worden in de week van 09-01-2023. 
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