
 

 

Het bestuur van LiemersNovum zoekt per 1 augustus 2019 
 

LERAAR BASIS ONDERWIJS L10 
 

0,4 onderbouw + 0,4 bovenbouw 
(2x WTF 0,4 behoort ook tot de mogelijkheden) 

Stichting Samenwerkingsbestuur  
LiemersNovum heeft 26 basisscholen onder 
haar beheer in de gemeenten Duiven, 
Montferland, Westervoort en Zevenaar.  
 
Voor de stichting werken bijna 500  
medewerkers die het onderwijs aan ca. 
5.000 leerlingen verzorgen. 
 
Het motto van LiemersNovum is: 
“Samen Werken aan Eigen Wijsheid”.  
  
 
Brede School St. Martinus werkt vanuit het 
onderwijsconcept Ervaringsgericht  
Onderwijs (EGO) Klik op de foto hieronder 
voor meer informatie over het concept 
 

 
 
Meer informatie op de website: 
www.bredeschoolstmartinus.nl  
 

 

Brede School St. Martinus 
Biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar 

 in een huiselijke en natuurlijke omgeving. 
 
Wij zoeken een enthousiaste collega die samen met ons vanuit het  
Ervaringsgericht onderwijsconcept met kinderen wil werken. 
 
Wij vragen naar iemand die: 

 breed inzetbaar is 
 het concept Ervaringsgericht onderwijs aanspreekt 
 ervaring heeft of positief staat t.o.v. combinatiegroepen 
 af kan stemmen op onderwijsbehoeften van kinderen 
 nauw wil samenwerken en creatief wil meedenken in een betrokken 

team 
 een positieve houding heeft m.b.t. ouderbetrokkenheid 
 gecertificeerd is in “Kanjertraining” of zich hierin wil scholen 
 een gymbevoegdheid heeft (wenselijk) 
 het leuk vindt om op een dorpsschool te werken, Oud-Zevenaar  en 

Ooy zijn dorpsgemeenschappen met een rijke traditie.  
 
Wij bieden 

 een prachtig onderwijsconcept 
 een betrokken en enthousiast team 
 leuke werksfeer 
 goede ondersteunende begeleiding 
 ruime nascholingsmogelijkheden 
 een uitdagende schoolomgeving 
 een prachtig modern schoolgebouw 
 betrokken ouders. 

 

De scholen worden op het gebied van  
personeel, huisvesting, financiën en ICT  
ondersteund vanuit het bestuursbureau.  
De directeuren werken collegiaal samen  
binnen het directeurenoverleg. 
 
Informatie over Brede school St. Martinus 

Directeur Carin Schepers/ Heidi Bolsen-
broek, tel. 0316-523185 
 
Bestuursbureau LiemersNovum 
Voltastraat 21 
69022 PT Zevenaar 
www.liemersnovum.nl 

 
PROCEDURE 
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij Heidi Bolsenbroek 
0316-523185. Uw motivatiebrief met cv (bij voorkeur in één document), 
gericht aan het bestuur, ontvangen we graag uiterlijk woensdag 26 juni 
a.s. voor 10.00 uur via e-mail:  
 
directie.bredeschoolstmartinus@liemersnovum.nl  
 

 
Planning: 

 Gesprekken: donderdag 27 juni as. of maandag 1 juli 
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