
 
         
De sector openbaar primair onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft 15 basisscholen in de 
gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier, met ongeveer 1400 leerlingen.   
 

Montessorischool De Getijden is één van onze basisscholen en gevestigd in Pieterburen. Voor deze school 
zoeken wij een enthousiaste en ondernemende: 
 

 
Groepsleerkracht voor 0,6 fte 

voor de bovenbouw 
       

De Getijden is een Montessorischool met circa 70 leerlingen. 

Over De Getijden 
De Getijden is een Montessorischool met peutergroep in Pieterburen. Het montessorionderwijs wil 
kinderen inspireren. Een kind dat geïnspireerd wordt door een onderwerp wil hier meer over weten en 
leert makkelijker. Op onze school scheppen we een omgeving waarin kinderen zich gestimuleerd en 
uitgedaagd voelen om zelf op ontdekking te gaan. 
Daarnaast zijn we als school naar buiten gericht. Wij ondernemen veel op het gebied van muziek-, 
cultuur-, techniek en natuurbeleving. We maken hierbij gebruik van de kennis en expertise van ouders 
en dorpsbewoners. 

We vragen van jou 
• Kennis van het Montessorionderwijs. 
• Ervaring in of affiniteit met de bovenbouw.  
• Een positieve, betrokken houding, flexibel en bereid zijn je te verdiepen en/of bij te scholen 

indien dat nodig is.  
• Een actieve bijdrage om onze visie vorm te geven. 

Wij bieden 
• Nieuwsgierige en enthousiaste leerlingen. 
• Betrokken teamleden die gaan voor de leerlingen en de school. 
• samenwerking in het bovenbouwteam bestaande uit drie leerkrachten. 
• Een lerende organisatie, werkend aan ontwikkeling en visie.  
• Ruimte voor eigen ontwikkeling.  
• Een coach op je nieuwe werkplek.  

Functie informatie: 
• Salaris conform schaal L10 - CAO Primair Onderwijs. 
• omvang van de aanstelling is 0,6 fte. 
• Ingangsdatum: per z.s.m.  
• Een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2022 met uitzicht op een vast dienstverband. 
• Een detacheringsconstructie is bespreekbaar.  

Meer weten?  
Montessori bassischool De Getijden heeft een eigen website www.degetijden.nl. Voor meer informatie 
over de vacature en/of procedure kun je contact opnemen met mevrouw S. Wiersema (directeur), 
telefoonnummer 0595-528520 of mail naar getijden@lauwerseneems.nl 
 
Interesse? 
Wij nodigen je uit jouw sollicitatiebrief met cv en vermelding van referenties, per z.s.m. te sturen naar 
Montessori basisschool De Getijden t.a.v. mevrouw S. Wiersema via getijden@lauwerseneems.nl.  


