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Ben jij een flexibele leerkracht met belangstelling voor 
montessorionderwijs die het leuk vindt om onderdeel uit 
te maken van onze leuke school en enthousiaste team? 
Dan kunnen wij jouw kennis en kwaliteiten goed gebruiken.

Onze school
IKC De Trinoom is een montessorischool met ruim 175 leerlingen in de 
wijk Oosterheem. In onze montessorischool werken we in heterogene 
groepen en staat individueel onderwijs hoog in het vaandel. Daarnaast 
worden groepslessen gegeven, wat de didactiek afwisselend maakt.

Wij gaan ervan uit dat elk kind uniek is. Elk kind heeft een eigen tempe-
rament, talent en tempo dat zich uit in de wijze waarop het omgaat met 
groepsgenoten, volwassenen, de omgeving en ook in de wijze waarop 
zij hun werk inrichten. We zien de individuele verschillen in werkkeuze, 
werkduur, werktempo, de aanpak van het werk, reflectie op het werk en 
het samenwerken. Voor ons onderwijs betekent het dat wij het kind de 
vrijheid bieden die hij of zij nodig heeft om zich volgens eigen patroon 
en aard te kunnen ontwikkelen binnen kaders die gesteld worden.

Samen in ontwikkeling

IKC De Trinoom
maakt onderdeel uit 
van Stichting OPOZ. 
Een bruisende en voor-
uitstrevende organisa-
tie waarbinnen volop 
oog is voor talent en 
ruimte voor de ontwik-
keling daarvan. 

Werken bij OPOZ 
betekent samen in 
ontwikkeling zijn. 
Wij investeren in het 
welzijn en de groei 
van onze onderwijs-
professionals. Zo kun-
nen zij op inspirerende 
en lerende wijze hun 
vak uitoefenen. Iedere 
dag een beetje beter. 

Wil jij ook werken bij 
een vooruitstrevende 
organisatie waar 
ontwikkeling centraal 
staat? Reageer dan 
op deze vacature.



IKC De Trinoom
Nieuwlandstraat 241
2729 EB Zoetermeer
trinoom@opoz.nl
www.ikcdetrinoom.nl

Directeur
Holkje Lorié
Leonie den Dekker

Jouw kracht
Je bent een bevoegde leerkracht bij voorkeur met ervaring of inte-
resse in montessorionderwijs. Bij interesse ben je bereid je hierin te 
ontwikkelen. Je bent flexibel, communicatief vaardig en weet als 
geen ander het  eigenaarschap van leerlingen te stimuleren en ze 
uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen.
Je kunt goed samenwerken en hebt een ontwikkelingsgerichte 
aanpak. Daarnaast ben je professioneel en vooruitstrevend en 
bezit je over de nodig humor.

Wat wij jou bieden
We bieden jou een fijne werkplek met een enthousiast en gedreven 
team waar het kind centraal staat. Je krijgt een tijdelijke aanstelling 
voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband 
bij goed functioneren. 

Inschaling vindt, afhankelijk van kennis, ervaring en kwaliteiten 
plaats.  

Interesse?
Wil je meer weten over deze leuke functie? Dan kun je contact 
opnemen met Holkje Lorié en Leonie den Dekker, directie van 
IKC De Trinoom, 079-3431733, l.s.dendekker@opoz.nl. 

Kom je solliciteren?
Ben je enthousiast? Stuur je brief en CV naar trinoom@opoz.nl, 
met als onderwerp ‘sollicitatie leerkracht’.

We zien uit naar je reactie!

www.opoz.nl/werkenbij


