
De BUITENPLAATS,  De leukste school in Warmond.  
 
De Buitenplaats ligt in een mooie omgeving met een uniek 
groenrijk speelterrein. De kinderen komen bij ons tot bloei 
in een omgeving die veilig, vertrouwd en uitdagend is. Het 
bijzondere gebouw ligt op een prachtige locatie waar binnen 
en buiten naadloos op elkaar aansluiten.  

Word jij hier enthousiast van? Lees dan vooral 
verder.  
 
Er wordt in alle groepen thematisch gewerkt op De 
Buitenplaats. Dat betekent dat we de lesstof zoveel mogelijk 
in samenhang aanbieden binnen het thema. Ieder kind krijgt 
de ruimte om talenten te ontwikkelen waarbij er ook 
aandacht is voor de executieve functies. Naast cognitieve 
vaardigheden is er ook aandacht voor culturele activiteiten.  
 
Er is aandacht voor ieder kind. Voor ons is de relatie met ouders belangrijk in de driehoek 
kind-ouders-leerkracht. Als er extra begeleiding nodig is of extra uitdaging gaat dit in goed 
overleg met de ouders. Op school maken we gebruik van levelwerk. Daarnaast wordt een 
klein aantal kinderen uit de bovenbouw uitgenodigd om deel te nemen aan het Leerlab 
Teylingen. 
 
We zoeken een fulltime leerkracht voor onze instroomgroep. De groep start per 7 maart met 
6 kinderen. Uiteindelijk stromen er 22 kinderen in deze groep in.. Het is ook mogelijk 
parttime te werken. Je gaat samenwerken met enthousiaste collega’s. We werken met een 
enthousiast en ambitieus team, waarbinnen ook jij je nog mag en kan ontwikkelen.  
Voor na de zomervakantie kijken we natuurlijk graag samen naar mogelijkheden op onze of 
op een van de andere Sophia Scholen.  
 
Wie ben jij? 
Je hebt een afgeronde PABO opleiding  
Je hebt affiniteit met het jonge kind  
Je bent proactief en werkt graag samen met collega’s 
Je vindt het leuk om met een team te werken aan de schoolontwikkeling  
Je vindt contact met ouders een belangrijk onderdeel van jouw baan  
 
Wat ga je doen?  
Samenwerken met een duo partner en/of collega’s van de andere onderbouwgroepen. 
Meewerken aan de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn in de kleuterbouw  
Het opzetten van een rijke leeromgeving en het uitwerken van thematisch onderwijs 
(schoolbreed). 
 
Wat bieden wij? 
Inschaling is conform CAO PO. 



Na de zomervakantie kijken we natuurlijk graag samen naar mogelijkheden op onze of op 
een van de andere Sophia Scholen. 
  
Solliciteren 
Heb je interesse in deze functie dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met recent CV. 
Je kunt deze sturen naar: directie.buitenplaats@sophiascholen.nl 
 
Procedure 
Bij vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Gertie de Bruin of Petra de Bruijn 
(071-3010568).  Kijk voor meer informatie over de school en het team op 
www.bsdebuitenplaats.nl 
De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben 
voorrang op externe kandidaten. De gesprekken zullen op locatie plaatsvinden. 
 
Over Sophia Scholen 
Sophia Scholen is een innoverende organisatie, gericht op kwalitatieve groei. 
Wij faciliteren het onderwijs op schoolniveau en investeren in een professionele organisatie 
waar circa 600 medewerkers werkzaam zijn. Onze 28 scholen verzorgen uitdagend en 
toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften 
van alle leerlingen in een veilige omgeving. Onderwijs waar wij trots op zijn. Onderwijs 
waarin vertrouwen en duurzaamheid centraal staan, waar onze leerlingen steeds 
meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en zich voorbereiden op hun toekomst. 
Onderwijs dat verwondert en dat aansluit bij onze creatieve en ondernemende regio; de 
Duin en Bollenstreek. 
 


