
Een betrokken, enthousiast en warm team;
Een prettige leer- en werkomgeving, zowel voor kinderen als
voor medewerkers;
Ruimte voor professionele ontwikkeling middels o.a. de
CPOW-academie.

Onze missie van GROEI naar BLOEI - Vanuit de visie
Gelukkige, Respectvolle, Ondernemende, Empathische,
Intrinsiek gemotiveerde kinderen, ouders en leerkrachten;
Het versterken van de kwaliteitszorg;
Onderzoekend leren middels de methode IPC (International
Primary Curriculum);
Het werken met portfolio’s en kindgesprekken;
Burgerschapsvorming binnen de kaders van de Vreedzame
School;
Traject leerKRACHT, waarbij de stem van de leerling telt en
kijken bij elkaar een vast onderdeel is.

Basisschool Trifolium in Purmerend - De Gors zoekt per 
1-8-2021 een enthousiaste en fijne leerkracht voor de
bovenbouw! 

Trifolium is een sfeervolle, warme school met ongeveer 200
kinderen. Door de kleinschaligheid kennen alle kinderen en
leerkrachten elkaar. Dit schept een klimaat waarin kinderen zich
veilig en erkend voelen. 

Wij bieden:

Wij zoeken:
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die affiniteit heeft met
waardengedreven onderwijs en mee wil werken om dat op onze
school nog verder uit te bouwen. Denk hierbij aan:

Zin heeft om bij te dragen aan de ontwikkelingen op
Trifolium en zich wil professionaliseren, waarbij de
persoonlijke ontwikkeling én de ontwikkeling van de school
GROEI(T) en bloeit!
Proactief is, oplossingsgericht denkt en houdt van sparren;
Kijkt vanuit kansen en mogelijkheden;
Bekend is met EDI (Expliciet Direct Instructie-model).

Wij verwachten dat onze nieuwe collega:

Trifolium is een trots lid van de Stichting Confessioneel Primair
Onderwijs Waterland (CPOW). Deze stichting is verantwoordelijk
voor 16 basisscholen in Purmerend, Edam, Ilpendam,
Landsmeer, Marken en Monnickendam. Geloof in onderwijs, je
doet ertoe, vertrouwen en verbondenheid zijn de kernwaarden
van CPOW. 

Wil jij onze nieuwe collega worden?
Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar onze
website www.bs-trifolium.nl. Je kunt ook contact opnemen met
de directeur Femke Tump via 06-17049480 of stuur direct jouw
CV en motivatiebrief naar info@bs-trifolium.nl. 

In verband met de maatregelen ten aanzien van het inperken
van het coronavirus, volgt er nog informatie over wanneer en
hoe de sollicitatiegesprekken gaan plaatsvinden.

Geloof in onderwijs Je doet er toe VerbondenheidVertrouwen

www.cpow.nl

Leerkracht bovenbouw
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http://www.bs-trifolium.nl/

