
 

 

Jenaplanschool Cleophas is op zoek naar een collega voor onze bovenbouw  

Onze school is een Jenaplanschool in Utrecht Overvecht, die al ruim 45 jaar met een hecht team 

inhoud geeft aan de uitgangspunten van dit vernieuwingsconcept. De school ervaart de verschillen 

tussen de kinderen als rijkdom. Ieder kind mag er zijn en wordt serieus genomen. De school is op 

zoek naar talenten van kinderen en draagt bij aan de ontwikkeling hiervan.  

De school is gehuisvest in een nieuw gebouw en de sfeer is warm. In de stamgroepen werken 

kinderen in tafelgroepen. Naast lezen, schrijven, rekenen en taal geven wij onderdelen van 

natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis vorm binnen onze wereldoriëntatie. Het sterke 

gevoel van samen leren en samen werken wordt sterk benadrukt. 

Wij zijn met ingang van 1 maart 2019 op zoek naar een stamgroepleider voor één van onze 3 

bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 voor de vrijdag (meerdere dagen zijn bespreekbaar).  

Een afgeronde PABO-opleiding en affiniteit met Jenaplanonderwijs is een absolute voorwaarde. 

Verder verwachten wij dat de kandidaat een positieve houding heeft, in staat is tot (zelf)reflectie en 

communicatief vaardig naar kinderen, ouders en teamleden is.   

Wij bieden bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid voor een aanstelling voor langere tijd.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van de school, Frans van Noorden 

030-2614568 of directie@cleophasschool.nl  

Stuur je CV en motivatie naar bovenstaand mailadres.   

 

Jenaplanschool Cleophas is op zoek naar een collega voor onze onderbouw  

Onze school is een Jenaplanschool in Utrecht Overvecht, die al ruim 45 jaar met een hecht team 

inhoud geeft aan de uitgangspunten van dit vernieuwingsconcept. De school ervaart de verschillen 

tussen de kinderen als rijkdom. Ieder kind mag er zijn en wordt serieus genomen. De school is op 

zoek naar talenten van kinderen en draagt bij aan de ontwikkeling hiervan.  

De school is gehuisvest in een nieuw gebouw en de sfeer is warm. In de stamgroepen werken 

kinderen in tafelgroepen. Naast lezen, schrijven, rekenen en taal geven wij onderdelen van 

natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis vorm binnen onze wereldoriëntatie. Het sterke 

gevoel van samen leren en samen werken wordt sterk benadrukt. 

Wij zijn met ingang van 1 april 2019 op zoek naar een stamgroepleider voor één van onze 4 

onderbouwgroepen 1 en 2 voor 0,6075 of 0,6825.  

Een combinatie van deze baan met de vrijdag in een bovenbouwgroep behoort ook tot de 

mogelijkheden.   

Een afgeronde PABO-opleiding en affiniteit met Jenaplanonderwijs is een absolute voorwaarde. 

Verder verwachten wij dat de kandidaat een positieve houding heeft, in staat is tot (zelf)reflectie en 

communicatief vaardig naar kinderen, ouders en teamleden is.   

Wij bieden bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid voor een aanstelling voor langere tijd.  
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Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur van de school, Frans van Noorden 

030-2614568 of directie@cleophasschool.nl  

Stuur je CV en motivatie naar bovenstaand mailadres.   
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