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voor groep 6/7/8
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Jij, een topleerkracht

Ben jij die enthousiaste leerkracht waar
groep 6, 7 en 8 per direct op maandag,  
dinsdag en woensdag naar opzoek is?  
Lees dan snel verder!

Wij

De Teake Jan Roordaschool is onderdeel van 
IKC Roorda, een bloeiend kindcentrum in een 
groene omgeving die groot is in haar denken.  
Er wordt gedacht in kansen en mogelijkheden 
en gaan in het handelen uit van BLP. Dit is 
een onderwijsconcept dat staat voor Building 
Learning Power. Het gaat hierbij over het ont-
wikkelen van zelfstandige en zelfverzekerde 
leerlingen. Op school wordt veel waarde  
gehecht aan een rijke leeromgeving.

Samen 

Wij zijn samen (het team, de kinderen en de 
ouders) op zoek naar jou! Jij bent namelijk 
een fantastische, ondernemende, leergierige 
en enthousiaste leerkracht die onze leerlin-
gen onderzoekend en ontwerpend wil laten 
leren en de wereld laat ontdekken. Boven-
dien wil je je graag verdiepen in BLP en
Leskracht.

Wij bieden

• Een kleine groep enthousiaste kinderen
• Een gemotiveerd, ambitieus en gezellig 

team
• Mogelijkheid om je verder te  

professionaliseren
• Ruimte voor eigen initiatieven
• Verse koffie (of thee )
• Prachtige vergezichten
• Een aanstelling voor 0,6 wtf tijdelijk  

met uitzicht op een vast contract

Contact & informatie

Voor meer informatie over de vacature  
kan je contact opnemen met Hinke Richt 
Miedema (directeur) via telefoonnummer  
06 - 573 33 551. Meer informatie over de 
school is te vinden op:  
www.tjroordaschool.nl

Pas jij in dit profiel en lijkt het jou leuk om 
bij ons aan de slag te gaan? Laat dit dan snel 
weten en stuur je CV en motivatiebrief vóór 
24 september aanstaande naar:
directie@tjroordaschool.nl
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Teake Jan Roordaschool, Wytgaard



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 wil-
len die plek zijn. Als werkgever biedt de BMS 
ruime mogelijkheden voor binden en boeien 
met bijvoorbeeld 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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