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Per 1 januari 2023 zijn wij opzoek naar  
een vervanger voor groep 7/8. Het liefst  
fulltime, maar parttime is ook bespreekbaar. 
Het betreft een zwangerschapsvervanging 
die in mei overgaat in ouderschapsverlof-
vervanging van 0,4 fte tot aan de zomer- 
vakantie.

Wie zijn wij?
De Sint Martinusschool in Makkum is een 
kleine en gemoedelijke school die werkt 
vanuit de daltonprincipes. Onze school is 
altijd in beweging en er vinden veel vernieu-
wingen plaats. We hebben een betrokken, 
zeer enthousiast en ontwikkelingsgericht 
team dat altijd voor elkaar klaar staat. 

Wie zoeken wij?
• Je hebt een enthousiaste en proactieve 

houding en neemt graag initiatief
• Je bent flexibel en staat stevig in je  

schoenen
• Je hebt ervaring en/of affiniteit met het 

werken vanuit de daltonkernwaarden
• Je bent bereid je onze manier van  

werken eigen te maken en mee te gaan  
in de ontwikkelingen

Wat bieden wij?
• Betrokken collega’s
• Een kleinschalige daltonschool  

waar iedereen elkaar kent en zich met  
elkaar verbonden voelt

• Een kleine en leuke groep 7/8 
• Een fijne klas met eigen leerplein waar  

kinderen goed zelfstandig en samen  
kunnen werken

Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature  
kan je contact opnemen met Annemieke 
Bindels, directeur van daltonschool Sint 
Martinus in Makkum, 0515 - 232 424 en  
kijk voor meer informatie over onze school 
op www.martinusmakkum.nl.

Zie jij jezelf deze vacature met veel plezier 
en enthousiasme invullen? Reageer dan 
snel en stuur je CV en motivatiebrief vóór 
28 november naar:
directie@martinusmakkum.nl.
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www.bms-onderwijs.nl

De BMS
De BMS is een katholiek schoolbestuur  
voor 33 basisscholen in Friesland. Met onze 
600 medewerkers verzorgen wij betekenis- 
vol onderwijs voor meer dan 6100 leerlingen. 
De samenleving is voortdurend in beweging. 
Kinderen verdienen daarin een veilige plek 
van waaruit ze zich kunnen voorbereiden op 
hun toekomst. De scholen van de BMS willen 
die plek zijn.

Als werkgever biedt de BMS ruime moge- 
lijkheden voor binden en boeien met bij-
voorbeeld een vaste aanstelling, ook voor 
invallers en de BMS HuisAcademie, ons  
eigen platform voor professionalisering.  
Kijk voor meer informatie op onze  
website www.bms-onderwijs.nl.


