
 

Voor onze vier scholen in Dubbeldam en Stadpolders zijn wij voor komend schooljaar op zoek naar 

GROEPSLEERKRACHTEN vanaf 1,5 dag tot en met fulltime 
(zowel in de onder- als bovenbouw) 

 
INTERN BEGELEIDER (2 dagen)  

(minimaal tijdelijk met uitzicht op vast) 

Wil jij ook een vaste plek bij Scholen van Oranje, grijp je kans en neem contact op. 

Werken als groepsleerkracht bij Scholen van Oranje betekent: 

• Inzetbaar zijn in minimaal 4 jaargroepen op al onze scholen 
• Werken in een uitdagende en inspirerende leeromgeving 
• Ondersteund worden door deskundige collega’s 
• Deel uitmaken van professionele teams in een lerende organisatie 

 

Wij zoeken collega’s die: 

• Uit overtuiging kiezen voor het christelijk basisonderwijs 
• Een enthousiaste en onderzoekende werkhouding hebben 
• Zorgdragen voor een goed pedagogisch en didactisch klimaat 
• Beschikken over goede communicatieve eigenschappen 
• In het bezit zijn van een PABO diploma (of laatste fase LIO) 

 

Wij bieden je een passend arbeidscontract met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Is je interesse gewekt, neem dan contact op met Jaap van der Put, directeur-bestuurder, 
Dubbelsteijnlaan West 54 te Dordrecht, telefoon 0681289125. Je kunt je sollicitatiebrief voor 11 juni, 
voorzien van een curriculum vitae mailen aan directie@scholenvanoranje.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

    

Voor onze vier scholen in Dordrecht, 
wijken Dubbeldam en Stadspolders zijn wij op zoek naar

Wil jij ook een vaste plek bij Scholen van Oranje, grijp je kans en neem contact op.

Werken als groepsleerkracht bij Scholen van Oranje betekent:
• Inzetbaar zijn in minimaal 4 jaargroepen op al onze scholen
• Werken in een uitdagende en inspirerende leeromgeving
• Ondersteund worden door deskundige collega’s
•	 Deel	uitmaken	van	professionele	teams	in	een	lerende	organisatie

Wij zoeken collega’s die:
• Kiezen voor het christelijk basisonderwijs
• Een enthousiaste en onderzoekende werkhouding hebben
•	 Zorgdragen	voor	een	goed	pedagogisch	en	didactisch	klimaat
•	 Beschikken	over	goede	communicatieve	eigenschappen
• In het bezit zijn van een PABO diploma (of laatste fase LIO) of leraarondersteuner zijn

Wij bieden je goede secondaire arbeidsvoorwaarden en een jaarabonnement op sportschool of 
een	jaar	gratis	online	cursusaanbod,	want	gezonde	ontwikkeling	staat	bij	ons	centraal.

Is je interesse gewekt, neem dan contact op met Jaap van der Put, directeur-bestuurder, 
Dubbelsteijnlaan West 54 te Dordrecht, telefoon 0681289125. Je kunt je sollicitatiebrief voor 
23 september, voorzien van een curriculum vitae mailen aan directie@scholenvanoranje.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SCHOLEN van ORANJE
Dubbelsteijnlaan West 54  Postbus 9041  3301 AA Dordrecht  078 - 62 14 437

directie@scholenvanoranje.nl	 www.scholenvanoranje.nl

GROEPSLEERKRACHT 
(Cbs	Juliana	fulltime	gp	7)	

 

GROEPSLEERKRACHT 
(Cbs Juliana 2 dagen ondersteuning)

GROEPSLEERKRACHT 
(Cbs Johan Friso 1 dag Oranjedagen 

gp 5/6 MHB)

GROEPSLEERKRACHT 
(Cbs	Juliana	3	dagen	gp	6	na	de	kerstvakantie)

GROEPSLEERKRACHT 
(Cbs Johan Friso 1,5 dag 

instroomgroep	na	de	kerstvakantie)
(minimaal	tijdelijk	met	uitzicht	op	vast)


