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De Cirkel in Gouda heeft per direct een aantal vacatures, die indien gewenst met elkaar te combineren zijn:  
 

 Leerkracht L10 bovenbouw, 16 uur per week (ma/di) 

 Leerkracht L10 bovenbouw, 8 uur per week (vrij) 

 Leerkracht L10 flexibel inzetbaar, 24 uur per week (startende 

leerkracht, dagen in overleg) 
 

Startende leerkrachten zijn van harte welkom om te reageren, evenals leerkrachten die naast het lesgeven 
een master opleiding volgen. De aanstelling is tot 1-8-2019, maar wie weet ontstaan er mogelijkheden om 
volgend schooljaar op De Cirkel te blijven. Als dat niet zo is, dan zijn er voldoende andere mogelijkheden 
binnen De Groeiling. 
 
Wij zoeken een inspirerende collega die: 

 Oog heeft voor het talent van elk kind 
 Affiniteit heeft met de leeftijdsgroep bovenbouw  
 Doelen stelt én met humor en enthousiasme voor de klas staat 
 Kinderen stimuleert er nog net een beetje extra uit te halen  
 Openstaat voor vernieuwingen en een actieve bijdrage wil leveren aan de schoolontwikkeling 
 ICT-vaardig is (ervaring met Snappet is een pré) 
 Een actieve bijdrage wil leveren aan groepsgerelateerde activiteiten 
 Ervaring heeft met het voeren van oudergesprekken 

 
De Cirkel biedt: 

 Een enthousiast team 
 Samenwerking en uitwisseling met collega’s 
 Mogelijkheden om je te ontwikkelen 
 Meer informatie op: www.cirkelgouda.nl 

 
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Merijn Zanen,  
directeur van de school (tel. 0182-539877). 
 
Ben jij die gedreven collega die het talent van elk kind tot bloei laat komen? 
Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 23 november a.s., een email met je motivatie en je CV naar 
directie.cirkel@degroeiling.nl.  
 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. 
Medewerkers van De Groeiling worden als eerste in beschouwing genomen. 

 De Cirkel is onderdeel van stichting De Groeiling die met 22 scholen het 

katholiek en interconfessioneel primair onderwijs verzorgt in de gemeentes 

Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen a/d Rijn, Waddinxveen, 

Krimpenerwaard, Zuidplas en Oudewater. Met bijna 500 medewerkers geven 

wij onderwijs aan ruim 4.800 leerlingen. Kijk op www.degroeiling.nl voor onze 

andere vacatures. 
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