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Zin in een (tijdelijke) nieuwe uitdaging ? 

Vanwege groei van het aantal leerlingen is de Speel- en Werkhoeve in Bodegraven met ingang van 
1 maart 2019 ( na de voorjaarsvakantie)  op zoek naar een: 

Leerkracht (L10) voor groep 1 (instroomgroep)  

De WTF bedraagt 0,9 fte (36 uur) en je werkt op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag 
en vrijdagochtend.  De vacature mag natuurlijk ook door twee parttimers ingevuld worden. Tot de 
zomervakantie stromen ongeveer 15 leerlingen in. Je werkt samen met de collega’s van de drie 
andere kleutergroepen.  In principe is de vacature tot het einde van het schooljaar 2018/2019.  

De Speel- en Werkhoeve is een sfeervolle school in de wijk Broekvelden in Bodegraven. We hebben 
ongeveer 230 leerlingen.  Na de voorjaarsvakantie starten we een vierde kleutergroep. We werken 
samen met KMN Kind&Co voor de buitenschoolse opvang.  
 
Wij zoeken een betrokken collega die: 

 het leuk vindt om met jonge kleuters te werken; 
 een veilig klimaat en een goede sfeer kan creëren; 
 goed kan communiceren met ouders;  
 humor heeft en kan relativeren; 

Wat maakt onze school zo gewoon bijzonder ? 

 We gebruiken geen methodes in groep 1 en groep 2. We bedenken onze eigen thema’s en 
gebruiken thema’s van de Kleuteruniversiteit.  

 Onze kleuters leren door te spelen en we volgen hun ontwikkeling met behulp van BOSOS 
 We hebben ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. 
 We handelen en denken oplossingsgericht: om problemen te voorkomen !  
 We gaan aan de slag met vaardigheden voor de 21ste eeuw.  

Alle informatie over onze school is te vinden op www.speelenwerkhoeve.nl. De school is goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. 

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten 

interne kandidaten de voorkeur.  
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Martina Bloemzaad, de 
directeur van de school. (tel.06-14196895 (mag ook ‘s avonds of in de vakantie) of 0172-611608) 

Wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk woensdag 9 januari 2018  een e-mail met je motivatie en 
voorzien van je CV naar: directie.speelenwerkhoeve@degroeiling.nl.  
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