
 
 

GROEPSLEERKRACHT 

Volledige baan! 

De Gooische School, Laren (NH) 

Vrolijk, Verbinden & Vindingrijk, dat zijn de kernwaarden van onze wereldse dorpsschool! 

We willen dat iedereen zich thuis voelt in onze onderwijsvilla en we zijn continu aan het speuren, hoe jij het 

beste uit jezelf kan halen. En vooral dat jij veel meemaakt van alles wat in de wereld om ons heen gebeurt.   

 

Wat ga je doen? 

Jij krijgt energie van het samen met ons bouwen aan onze school, die staat voor talentontwikkeling en 

wereldburgerschap en vanzelfsprekend: hoge kwaliteit van onderwijs. 

In grote lijnen vul jij jouw dagen: 

• Als leerkracht van een groep in de bovenbouw; 

• Als gedreven professional in ons team; 

• Met het verzorgen van een sprankelend onderwijsprogramma! 

Wij maken optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten en is er veel ruimte voor ondernemerschap, 
autonomie en eigenaarschap en we organiseren ons het liefst als professionele leergemeenschap. 

Wie ben je? 

Jij bent een energiek, creatief onderwijsmens, met passie voor het vak en humor! Met jou voor de klas 

zijn leerlingen en groepen in goede handen. Als jij iets oppakt, kunnen de leerlingen en jouw collega’s 
erop vertrouwen dat het goed gebeurt en dat je een bron bent van inspiratie.   

Afgestudeerd aan de PABO of hoger (met een onderwijsbevoegdheid) en beschikbaar vanaf maandag 

29 augustus 2022. Zowel pedagogisch als didactisch goed onderlegd en je hebt aantoonbare 

ervaring met toekomstbestendig onderwijs. 
 

Over de school 

De Gooische School is een prachtige basisschool, gestart in de huidige onderwijsvilla in 1905. Vanaf het 

ontstaan van de school is de visie dat we kinderen willen laten ontdekken wie ze zijn. We zetten in op 

een brede ontwikkeling. En daarnaast willen we excelleren in een uitdagend en uniek 
onderwijsprogramma. We hebben tradities en verbondenheid in de hele schoolgemeenschap. We zijn 

trots op elkaar, onze leerlingen en er is een grote ouderbetrokkenheid.  

De intimiteit van onze school, het deskundige, enthousiaste team, een toekomstgericht 

onderwijsprogramma met extra’s, het sfeervolle schoolgebouw, het prachtige schoolplein met de hoge 

bomen zorgen voor een ontspannen plek om te leren en te werken.  

Binnen het team hebben we naast de groepsleerkrachten en directie: vakleerkrachten (beweging, 
kunstzinnige vakken), onderwijsassistenten, intern begeleiders, een talentcoach, leerlingencoach en 
onderwijscoördinatoren, een conciërge en officemanager. 

Wat bieden wij jou? 



 
• een inspirerende werkomgeving in Laren; 

• veel ruimte voor initiatief, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling; 

• per direct een vast contract; 

• een salaris in een schaal van de CAO PO, afhankelijk van ervaring/opleiding in overleg; 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Heb je interesse of een vraag? 
Stuur ons een e-mail of bel: De Gooische School 

E: gijs@vdgs.nl T: 035-5382234 of 06-41455414 

 


