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leerkracht voor groep 7
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Per 26 januari 2023 zijn wij opzoek naar een 
tijdelijke leerkracht voor groep 7 (0,8 fte). 

Wie zijn wij

Wij zijn Sterrenschool It Klimmerblêd te 
St.Nicolaasga. De vijf belangrijke speerpunten 
van onze Sterrenschool zijn: meer flexibiliteit 
m.b.t. tijden en vakanties, werken met één 
pedagogisch klimaat met alle partners, wer-
ken op maat van  alle kinderen, veel aandacht 
voor de basisvaardigheden en samenwerken 
met de buurt en het dorp. We zijn constant 
in ontwikkeling en wllen jou de kans bieden 
om dat samen met ons te doen. We werken 
in een prachtig gebouw en werken ook veel 
buiten in een inspirerende omgeving.

Wie zoeken wij?

• Iemand vol enthousiasme en inspiratie die 
zichzelf en onze school verder wil helpen 
ontwikkelen;

• initiatiefnemend;
• samen kunnen werken in ons mooie team;
• iemand die kansen ziet en die ook gaat 

pakken;
• een creatieve denker.

Wat bieden wij?

• Een tijdelijke betrekking van 0,8 fte  
(0,6 is ook bespreekbaar) i.v.m.  
zwangerschapsverlof

• Enthousiaste kinderen
• Een enthousiast en gemotiveerd team
• Een school met een duidelijke visie

Meer informatie en reageren

Voor meer informatie over de vacature kun 
je contact opnemen met Sjors de Wolff, 
directeur van It Klimmerblêd, 0513 - 431 797 
of 06 - 4667 2410. Kijk voor meer informatie 
over onze school op www.itklimmerbled.nl.

Zie jij jezelf deze vacature met veel plezier en 
enthousiasme invullen? Reageer dan snel en 
stuur je CV en motivatie vóór 28 november 
a.s. naar sjors.dewolff@bms-onderwijs.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 
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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.
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