
 
 

De Kiem is een school met ongeveer 340 leerlingen en 14 groepen 
in een mooi groot gebouw in Roelofarendsveen. De Kiem is 
onderdeel van Kaskade waar onderwijs en opvang samen bouwen 
aan één organisatie. 
Wij zien kansen om een sterke opvoedingsomgeving te 
creëren met meer uitdaging en ondersteuning voor kinderen 
en hun ouders, passende bij onze samenleving.  

 
De Kiem is één van de vijf basisscholen die vallen onder de Stichting 

Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA). 
SSBA bestaat uit OBS Elckerlyc, RKBS de Kinderbrug, RKBS de Kiem, 

RKBS de Klimboom, RKBS de Roelevaer. 

   
  

 

     
 
 
 
 
   

 

    

 
 Leerkracht 
   groep 4  
      (fulltime) 
 per 17 mei 2021 

 
 
 
 

De functie 
Als leerkracht ben je lid van het onderwijsteam. Als team staan wij voor een veilige omgeving waar de kinderen de kans krijgen om op 
te groeien. Wij willen met elkaar bijdragen aan brede ontwikkelingsmogelijkheden en aan het ontdekken van talenten.  
Wij zetten het onderwijs neer vanuit één teamgedachte, samenwerken staat centraal.  
Ook aan de samenwerking met de ouders hechten wij waarde, op deze wijze denken wij het beste te kunnen aansluiten bij de 
onderwijsbehoefte van kinderen.    

 
 

 
Ben jij die enthousiaste leerkracht, die het als een uitdaging ziet om kinderen spelenderwijs 
nieuwe dingen te leren? 
Wil jij in teamverband onderzoeken hoe vernieuwend onderwijs,  
motiverend en stimulerend voor alle kinderen kan zijn. 
Dan zijn wij op zoek naar jou!   
 
 
 
Wij bieden 
• Een tijdelijke benoeming ter vervanging MAAR met uitzicht op een vaste benoeming 
• Een organisatie die momenteel groeit en in de toekomst meer mogelijkheden biedt 
• Een unieke kans voor iemand met initiatieven en creatieve ideeën 
• Een werkomgeving binnen een organisatie waar kinderen de kans krijgen om op  

te groeien in een veilige omgeving, die hun brede ontwikkelingsmogelijkheden biedt,  
zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen 

• Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO po; schaal L10 
  

Onze kernwaarden zijn:  
Plezier 

 

Ontwikkeling  
Samenwerken 

 

Vertrouwen 
 

Emotionele veiligheid 
 Respect  

 

 
Stuur je sollicitatie voor 20 maart  

naar d e . k i e m @ssba.net. 
 

Voor meer informatie over de Kiem en 
de vacature kijk op www.ssba.netl 

of bel Karin Schouten, directeur 
op tel. 071-3314359. 


