
Basisschool  Yn de mande zoekt per direct een 

!
leerkracht voor de combinatiegroep 6,7,8 

voor 1 fte 

!
Wie zijn wij? 
Schiermonnikoog is met ongeveer 950 inwoners de kleinste gemeente van Nederland. Het 
eiland kenmerkt zich door natuur, ruimte, rust en stilte. Basisschool Yn de mande is een 
kleine dorpsschool met 52 leerlingen en vormt een spil in onze kleine, zelfstandige 
gemeente. In het voorjaar van 2021 zal de basisschool onder het bevoegd gezag van de 
gemeente Schiermonnikoog worden gebracht.  Wij zijn recent gestart met het werken met 
leerlijnen en het werken op een leerplein. Daarnaast is het opzetten van een Leer- en 
ontwikkelcentrum (LOC) in volle gang. In dit LOC wordt in samenwerking met het 
voortgezet onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang inclusief onderwijs geboden aan 
kinderen van 0 tot 16 jaar. !
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die bewust kiest voor de bovenbouw en ervaring heeft 
met het werken in een combinatiegroep bovenbouw. Als enthousiaste en gedreven 
leerkracht beschik je over sterke didactische en pedagogische vaardigheden. Daarnaast 
ben je oplossingsgericht en flexibel. Passend bij ons uitgangspunt dat wij alle kinderen een 
plek bieden op onze eilander school, heb jij kennis van leer- en gedragsproblematiek en 
stem jij je lessen af op verschillende niveaus. Jouw communicatieve vaardigheden kun je 
vertalen in het werken met leerlingen, ouders en teamleden. !
Wat bieden wij? 
De mogelijkheid om te werken op een eilander school die volop in ontwikkeling is en te 
wonen op een unieke plek. Samenwerken in een enthousiast en betrokken team. Uitzicht 
op een vast dienstverband met een salaris conform cao primair onderwijs. In overleg met 
het bestuur wordt gekeken naar passende woonruimte. !
Enthousiast geworden? 
Stuur je motivatiebrief en cv digitaal via directie@yndemande.nl, t.a.v. de heer J. 
Schadenberg (directeur a.i.). Reageren kan tot 9 januari 2021.  
De gesprekken staan gepland op dinsdag 12 en woensdag 13 januari 2021. 
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de heer J. Schadenberg: 06-30496847. 
Bij indiensttreding wordt gevraagd een actuele VOG te overleggen.  !
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet. !
N.B.: geen acquisitie of aanbiedingen van bureaus.

mailto:directie@yndemande.nl

