
Wij zoeken een toffe tijdelijke 
leerkracht voor groep 7

WIJ
ZIJN
DE
BMS

Wij zijn per direct opzoek naar een inval- 
leerkracht (0,4 fte) voor groep 7 tot 1 mei 
2023 in verband met ouderschapsverlof. 

Wie zijn wij

We werken op onze school aan een brede 
ontwikkeling van het kind. Naast een ruime 
aandacht voor de basisvaardigheden (lezen, 
taal en rekenen) is er aandacht voor de crea- 
tieve, sociaal-emotionele en lichamelijke 
ontwikkeling. Kinderen krijgen een stevige 
basis om met vertrouwen de wereld in te 
kunnen gaan.

Ons team heeft oog voor het kind en onder-
steunt het werken en de ontwikkeling hiervan 
in de groep. We leren daarbij van én met el-
kaar. Elkaar ontmoeten vinden wij belangrijk 
op onze school. We hebben oog voor elkaar, 
we zien elkaar en dat alles op basis van ver-
trouwen. Dit geldt voor het team, onze leer-
lingen en ouders. 

Wie zoeken wij?

Een fijne collega met passie voor het onder-
wijs die per direct of zo spoedig mogelijk aan 
de slag kan met enthousiaste en leergierige 
leerlingen uit groep 7.

Wat bieden wij?

• Betrokken collega’s
• Een leuke groep 7 
• Werkdagen: maandag en dinsdag

Meer informatie en reageren

Voor meer informatie over de vacature kun 
je contact opnemen met Debby Ramakers,  
directeur van IKC Sint Mattheüs, 0513-412875                       
of directie@mattheusjoure.nl. Kijk voor meer 
informatie over onze school op: 
www.mattheusjoure.nl.

Zie jij jezelf deze vacature met veel plezier en 
enthousiasme invullen? Reageer dan snel en 
stuur je CV en motivatie naar:
directie@mattheusjoure.nl.

De BMS

De BMS is een katholiek schoolbestuur voor 
33 basisscholen in Friesland. Met onze 600 
medewerkers verzorgen wij betekenisvol 
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.
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IKC Sint Mattheüs, Joure



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.
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