
 

 
 
Trinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, 

Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden. 
 
Naast 23 scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met een 

orthopedagogisch didactisch centrum en een voortgezet onderwijs school voor 

Praktijkonderwijs. 
 
Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke, 

Neutraal-Bijzondere, of Openbare signatuur. 
 
De Stichting heeft een professioneel service-bureau in IJsselstein dat het College van 

Bestuur en het directieberaad ondersteunt. 
 
Er werken ruim 550 medewerkers bij Trinamiek. 
 
Bij ons op De Schouw: 
 
“Wat ben ik aan het leren en hoe ga ik vooruit?” Deze vraag staat 
binnen ons onderwijs centraal. Op onze school stellen leerkrachten 
heldere doelen met de kinderen en gaan we met het kind in gesprek 
over deze doelen. Daarbij  leren wij kinderen zichzelf beoordelen en 
hoe zij verder kunnen komen in hun ontwikkeling. 
 
Leerkrachten en leerlingen ervaren eigenaarschap en invloed 
binnen de dingen die zij leren. Dit houdt in dat zij zich bewust zijn 
van de dingen die ze leren en dat zij hier ook invloed op kunnen en 
mogen hebben. Dit leidt tot grote betrokkenheid van onze kinderen.  
Wij visualiseren dit door gebruik te maken van de ‘Leerkuil’. 

 
Eigenaarschap van leren bij de leerlingen vraagt een nieuwe 
mindset bij de leerlingen en leerkrachten, die ontstaat op basis van 
nieuwe ervaringen en daardoor tijd vraagt: “Leren is hard werken”. 

 

  
Veiligheid en plezier zijn bij ons de ingrediënten om samen tot groei 

te komen! 

 

 

    Samen   Groei   Veilig  Plezier 
 

Onze leerkracht groep 8 gaat een nieuwe  

uitdaging aan. Wij zijn daarom per 1 maart 2019

 op zoek naar een: 
 

Leerkracht groep 8 
(1,0 WTF) 

De leerkracht geeft inspirerende en uitdagende 

lessen aan groep 8. Het betreft een vaste 

betrekking. Wij verwachten iemand die:  
● gepassioneerd, energiek, flexibel en 

daadkrachtig is; 

● Innovatief durft te zijn in zijn/haar 

onderwijs; 

● initiatief neemt en een hands-on mentaliteit 

heeft; 

● collegiaal is en goed kan samenwerken 

met een warm en deskundig team; 

● een opleiding tot leerkracht afgerond heeft 

● goede contacten maakt met leerlingen, en 

een goede klik heeft met onze leerlingen. 

● communicatief vaardig is; 

● het gesprek met kinderen aangaat over 

hun leerproces 

 

 

Wij bieden: 

● ruimte voor innovatief onderwijs  

● een parallel-leerkracht met veel ervaring 

● een team dat voor je klaar staat 

● een prettig en professioneel werkklimaat; 

● een betrokken team; 

● een lerende organisatie waarbij wij boeiend 

onderwijs geven; aan ieder kind; 

● salaris conform CAO-PO. 

 

Ben jij degene die we zoeken? 
Mail z.s.m.  dan een motivatiebrief met cv naar 

directie@bsdeschouw.nl  t.a.v. Floris Velis  
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