
Het team van Sarkonschool  
De Marinx in ’t Veld is op zoek  
naar een 

Leerkracht
(parttime of fulltime) 

voor onze groep 1/2. Een groep met  
ongelooflijk leuke en vooral gezellige 
kleuters. Onze middelgrote school staat 
in het gemoedelijke Wesfriese dorp  
’t Veld. Het is een school waar kinderen 
graag samen zijn om te spelen en te 
leren in een veilige en uitdagende  
leeromgeving. 

VACATURE
Heb jij LEV?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!

wat wij jou bieden: 
·  een boeiende baan in een leuke klas
·  zicht op een vast dienstverband op onze 

school of op een van de andere  
Sarkonscholen

·   binnen de school en binnen Stichting Sarkon 
volop kansen om je verder te ontwikkelen

·   een plek in een bevlogen team met een  
ervaren directeur aan het roer

·  een mooie uitdaging
·  een grote rol van betekenis voor de kinderen 

bij ons op school
·  een werkplek in een fijn, gezellig en goed 

uitgerust schoolgebouw
·  salaris conform de CAO PO
  

wat wij van jou vragen: 
·  dat je iemand bent met LEV, wat binnen onze 

school staat voor leren met hart voor elkaar.
Onze leerlingen staan altijd centraal.

·  dat je iemand bent met LEF, wat binnen onze 
school betekent dat je uitdagingen niet uit 
de weg gaat en kansen ziet en pakt

·  dat je in het bezit bent van een diploma 
leraar basisonderwijs

·  dat je open bent, onderzoekend en creatief
·  dat je een teamspeler bent
·  dat je naast orde, ook van gezelligheid houdt

Wil je meer weten? Neem dan contact op met  
Annemiek Koenders, directeur van De Marinx.  
Zij kan je alles vertellen over de school en jouw 
functie. Je kunt haar bereiken op nummer
0226 421890

Direct solliciteren? Stuur dan je CV met een korte 
motivatie naar: directeur.demarinx@sarkon.nl

Kom jij snel het team van De Marinx versterken?  
We kijken uit naar je komst! 
Kijk voor meer informatie op www.demarinx.nl


