
 
De sector openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 15 basisscholen in 
de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier, met ongeveer 1400 leerlingen.   

 

Basisschool Mandegoud is één van onze basisscholen met circa 100 leerlingen en is gevestigd in 
Kloosterburen. Bs Kloosterburen is in augustus 2003 ontstaan uit een fusie van de Christelijke 
basisschool, de openbare basisschool en de Rooms Katholieke school. We respecteren de verschillen 
in levensbeschouwelijke achtergrond of godsdienst van ouders, kinderen en personeel. We willen een 
school zijn waar alle kinderen en ouders uit Kloosterburen en omstreken zich thuis voelen. 
Kernwoorden hierbij zijn: respect, vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid.  

Groep 1-2 van bs Mandegoud groeit, waardoor de groep wordt gesplitst in een groep 1 en 2. Hiervoor 
zoeken wij een enthousiaste en ondernemende: 

Leerkracht groep 2  
(0,9 fte) 

Als je bij ons komt werken…. 
Dan kom je 36 uur per week met de leerlingen van groep 2 werken, de groep telt 15 leerlingen. 
Samen met de leerkrachten die nu groep 1-2 lesgeven en in overleg met de leerkrachten van groep 3, 
geef je vorm en inhoud aan het beredeneerd lesaanbod van groep 2. De kinderen worden in deze 
fase voorbereid op de overgang naar groep 3. De groep krijgt elke week lessen van vakleerkrachten: 
gym, levensbeschouwelijk onderwijs en digitale geletterdheid. Op vrijdag is de groep ’s middags vrij. 
Je wordt onderdeel van een bevlogen en gemotiveerd team waar we het gewoon vinden dingen 
samen op te pakken en elkaar te ondersteunen.  
 
Jij past bij ons…… 
Als je graag samenwerkt, proactief handelt en actief meedenkt met je team. Onze voorkeur gaat uit 
naar een leerkracht die ervaring heeft in en/of affiniteit heeft met het lesgeven aan jonge kinderen. Je 
hebt een relevante opleiding en minimaal hbo-niveau. 
 
Wat kan je van ons verwachten? 
Je gaat samenwerken met een fijn team dat denkt in kansen en mogelijkheden. Uiteraard krijg je 
begeleiding en ondersteuning bij het opstarten van je werkzaamheden.  
 
Zoek jij dit? 
• Een salaris in schaal L10 (CAO PO). 
• Een tijdelijk dienstverband met ingang van 28-02-2022 tot de zomervakantie, met kans op 

verlenging. 
• Veel ruimte, ook voor jouw eigen professionele ontwikkeling. 
• Enthousiaste en betrokken collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor elkaar en de leerlingen 

op school. 
 

Meer lezen of heb je een vraag? 
Meer informatie over de school:       www.mandegoud.nl  
Informatie over onze organisatie:       www.lauwerseneemspo.nl. 
Als je inhoudelijk meer wilt weten over de vacature:     Henrieke Sakey, directeur, 

   h.sakey@lauwerseneems.nl  0595-481747  
Is dit jouw kans? 
Aarzel niet en schrijf ons! Je sollicitatiebrief met motivatie en CV ontvangen we graag uiterlijk            
15 december 2021. Stuur deze naar: Schoolbestuur Lauwers en Eems PO, t.a.v. mevrouw Y. Garcia, 
via y.garcia@lauwerseneems.nl.  
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