
De Halm - Almkerk  

De Halm is een kleine, maar groeiende 
basisschool met ongeveer 85 leerlingen, 
gelegen in de nieuw gevormde gemeente 
Altena. 

Het team bestaat uit acht betrokken en 
enthousiaste collega’s die vanuit een levend 
geloof in Christus dagelijks met elkaar, de 
ouders en de kinderen samenwerken om 
samen blij te leren.  

We werken vanuit moderne (digitale) 
methodes en ondersteunende software. We 
gaan uit van de onderwijsbehoefte van 
kinderen en bieden extra ondersteuning aan 
zowel kinderen die meer zorg of juist extra 
uitdaging nodig hebben.  

Heb jij liefde voor het kind, werk je vanuit een 
levend geloof, sta je volop achter ons 
identiteitsbeleid en ben je bereid om een 
kwalitatieve bijdrage te leveren aan goed 
onderwijs? Dan nodigen we je uit te 
solliciteren. 

Wil je een deel van de vacature invullen of heb 
je voorkeur om in een andere bouw te werken 
dan is dat bespreekbaar.  

De Halm:  

‘samen geloven, groeien en genieten’  

www.gbsdehalm.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zoeken een enthousiaste 
LEERKRACHT ONDERBOUW voor 
vier dagen (wtf 0.7875) 

Door de groei van de school kunnen we bij de 
start van het cursusjaar 2019 - 2020 een 
tweede kleutergroep maken. Het gaat om een 
structurele vacature per 1 augustus 2019. 

Het onderwijs in de onderbouw is te typeren 
als: 

• ontwikkelingsgericht en thematisch 

• onderzoekend en ontwerpend 

• beredeneerd leeraanbod en doorgaande 
leerlijnen vanuit moderne (digitale) methodes  

• waarbij ICT deel uitmaakt van de 
onderwijspraktijk 

•  veel oog voor het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden zoals Kanjertraining en PBS  

•  samenwerking met de in de school 
ondergebrachte peuter- en naschoolse opvang 

WIJ ZOEKEN JOU ALS JE : 

• een leerkracht bent die een goed 
pedagogisch klimaat in de klas belangrijk vindt 
en dit ook kan creëren  

• oog hebt voor zorgleerlingen en die 
professioneel kan begeleiden  

• enthousiast en creatief bent  

• kennis en vaardigheden bezit met betrekking 
tot het werken met digitale leermiddelen 

MEER INFORMATIE 

Hans Noordman (directeur) 06 83 44 3954 

INTERESSE? 

Wij zoeken een actief christen, die de bijbel als 
inspiratiebron heeft. Dit is een essentiële 
voorwaarde en we zien dit graag terug in je 
motivatiebrief. Deze motivatiebrief + CV kun je 
mailen naar solliciteren@levwn.nl uiterlijk 
10 mei 2019. 


