
 

 

 
 

 
 
 
Vacature basisschool De Meerpaal, Lemmer 
 

Basisschool De Meerpaal is vanaf komend schooljaar op zoek naar een leerkracht groep 7/8. Het 

betreft een vaste aanstelling, met mogelijkheden tot uitgroei naar LB. De omvang van de vacature is 

wtf 0,8. 

Basisschool De Meerpaal                                                                                                                                                  

De Meerpaal wil een veilige aanlegplaats zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Onze school is 

een open school met ruimte en respect voor verschillende ideeën en aandacht voor de 

mogelijkheden van elke leerling. We richten ons op de wijk en de wereld om ons heen. Wij bieden 

zeer goed onderwijs voor de basisvakken zoals rekenen en taal. Daarnaast vinden wij het belangrijk 

dat de leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als burger; in hun eigen buurt, in 

de Nederlandse samenleving en in de wereld. Ook als ‘kleine’ burger moet je je betrokken voelen bij 

en verantwoordelijk zijn voor de wereld om je heen. 

Binnen het team van De Meerpaal heerst een prettige open sfeer, waarbinnen vertrouwen, respect 

en een hoge kwaliteit van het onderwijs het uitgangspunt zijn. We werken volgens de 

uitgangspunten van gepersonaliseerd leren en handelings- en opbrengstgericht werken.  

Onze school staat voor krachtig onderwijs. We delen onze kennis en maken gebruik van elkaars 

talenten, zowel binnen het onderwijsteam van Lemmer als met andere scholen van Gearhing.  

Wij zoeken een collega die:                                                                                                                                         
- Mee wil werken aan het verder ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van onze scholen.               
- De uitgangspunten van handelings- en opbrengstgericht werken van groep 1 tot en met  

groep 8 onderschrijft. 
- Bekend en vaardig is met het geven van les volgens het interactieve gedifferentieerde directe 

instructiemodel. 
- Sterk is in het samenwerken en leren in teamverband.  

 
Belangstelling? Mail dan uw sollicitatiebrief met cv vóór 26 juli 2017 naar: 

mirjam.holwerda@gearhing.net.  Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via 

0654906867. 
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