
  

Wij zijn op zoek naar een  

Stamgroepleider onderbouw 
Schooljaar 2022-2023 • 0,9 fte 

parttime bespreekbaar 

 
Functie 
Door het geven van modern Jenaplanonderwijs richt jij je op een stevige basis en de brede 

ontwikkeling van kinderen, zodat je het beste uit onze leerlingen haalt. Waar mogelijk doe 

je dit graag in samenwerking met de ouders die zeer betrokken zijn bij onze school. 

Affiniteit met Jenaplanonderwijs, structuur bieden en kunnen differentiëren vinden wij 

belangrijk. Daarnaast zijn motivatie, betrokkenheid, enthousiasme en plezier in de 

omgang met kinderen een must. Ervaring met Jenaplanonderwijs is niet per se nodig. We 

komen graag met je in contact en zorgen voor goede begeleiding.       

 

 

Wat vragen we? 
• in bezit van lesbevoegdheid  

• inspirerend en betrokken 

• denken in kansen en 

mogelijkheden 

• goed kunnen samenwerken  

• blijven werken aan ontwikkeling  

 

Wat bieden we? 
• de uitdaging om met Jenaplanonderwijs aan de 

slag te gaan  

• een baan in de onderbouw 

• gemotiveerd en hecht team 

• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing 

• aantrekkelijk schoolgebouw met goede faciliteiten 

• salaris op basis van CAO PO 

 

Over ‘t Startnest 
Jenaplanschool ’t Startnest ligt in de wijk Zijdelwaard en is uniek in Uithoorn en omgeving. 

De school heeft 230 leerlingen, die zijn verdeeld over 10 stamgroepen. We werken met 

drie bouwen, groep 1-2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Ons onderwijs bestaat uit vier 

basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en vieren. ’s Ochtends werken we aan rekenen, taal, 

spelling en lezen. ’s Middags besteden we tijd aan wereldoriëntatie en expressie. Kijk voor 

meer informatie op www.startnest.nl. 
 

Interesse? 
We komen graag met je in contact. Stuur je motivatie en cv naar 

r.linnekamp@startnest.nl. Eerst langskomen om de sfeer te proeven, 

mee te lopen of kennis te maken, kan natuurlijk ook.  

Bel dan met Roxan Linnekamp, directeur 0297 – 521 590.  

 

 

Kijk voor informatie en meer vacatures op www.werkenbijwijzeraandeamstel.nl 

 

 

http://www.startnest.nl/
mailto:r.linnekamp@startnest.nl

