
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Basisschool  De Pipegaal in 
Workum, De Skulpe in 
Hindeloopen, De Meiboom in 
Warns en  basisschool De 
Populier in Makkum, vormen 
samen onderwijsteam 2 van 
Gearhing.  
Er is een prettige, open sfeer 
op onze scholen. We delen 
onze kennis en werken samen. 
We werken volgens de 
LeerKRACHT-aanpak. 
 
Onze scholen zijn eigentijdse 
scholen waar iedereen welkom 
is. Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig en leergierig, wij 
vinden dat ons onderwijs daar 
op aan moet sluiten.  
Basisschool De Pipegaal start 
om deze reden met het 
onderwijsconcept Jeelo!  
Jeelo staat voor  'Je Eigen 
Leeromgeving'. Jeelo heeft 12 
projecten. Al deze projecten 
hebben de beleving van het 
kind en de directe 
leefomgeving van het kind als 
uitgangspunt. 
www.jeelo.nl/wat-is-jeelo 

 
 

 

 
 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar positieve juf(fen) en/ of meester(s) die motiveren, 
stimuleren en activeren!   
De Pipegaal in Workum is op zoek naar: 
 
*een leerkracht voor groep 1-2 (wtf 0,2884) 1 dag en 25 ochtenden; 
  en: 
*een leerkracht voor de bovenbouw (wtf 0,40) 2 dagen. 
         (groep 5 of groep 7-8) 
 
De vacatures kunnen evt. gecombineerd worden. 
 
 
Herken je jezelf in het volgende? 
Je hebt bij voorkeur ervaring in de onderbouw of bovenbouw 
Je wil je de werkwijze van Jeelo eigen maken 
Je hebt aandacht voor diversiteit bij kinderen  
Je kan handelingsgericht werken  
Je hebt bij voorkeur een gymbevoegdheid 
Je neem initiatieven en bent enthousiast  
Je kan goed communiceren met kinderen, collega’s en ouders 
Je bent een teamspeler  
 
Interesse? 
Heb je belangstelling? We ontvangen graag z.s.m. je brief en C.V.! 
Deze brief kan per e-mail gestuurd worden naar Jella van Seters, 
directeur van onderwijsteam 2: jella.van.seters@gearhing.net 
 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Jella van Seters 
via telefoonnummer 06-45444610 
 
Voor informatie over de school, kijk op de website; www.pipegaal.nl 
 
De gesprekken vinden z.s.m. plaats.  

 Vacature(s) leerkracht 
   Basisschool  
  De Pipegaal  

     m.i.v. augustus 2019 
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