
  

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een  
SBO-school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling,  
maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.  

 

 
Kom jij werken als tijdelijke vervanger bij Groeisaam? 

Wil jij ervaring opdoen binnen onze scholen in Maas en Waal? 
Solliciteer dan direct! 

 
 

Kenmerkend voor Groeisaam 
 
Groeisaam is een stichting die onderwijs 
verzorgt op 23 scholen in West Maas en Waal, 
Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn 
katholiek of openbaar. In Beuningen en in 
Druten is er een SBO-school. 
 
Groeisaam staat voor: 
 
✓ Goed onderwijs voor alle leerlingen. 
✓ Een plezierige leer- en werkomgeving. 
✓ Veel aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling. 
✓ Goede samenwerking tussen school, 

ouders en andere partijen. 
 

 

Wie zoeken wij? 
 
Ben je op zoek naar een baan? Wil je ervaring op 
komen doen bij onze stichting? 
Dan is dit je kans! 
We zoeken enthousiaste leraren die voor een 
langere tijd langdurige vervangingen in willen 
vullen. 
Een aantal vervangingen staat hieronder vermeld, 
maar er ontstaan ook nog nieuwe vervangingen 
gedurende dit schooljaar. 
 
 
Wij verwachten dat je: 
 
✓ je PABO-diploma hebt; 
✓ inzetbaar bent gedurende een bepaalde 

periode; 
✓ enthousiast en betrokken bent; 
✓ op de hoogte bent van actuele 

ontwikkelingen in het onderwijs. 

Hoe kun je solliciteren? 
 

✓ Schrijf een korte motivatiebrief, waarin je begint met 
aangeven: 
- hoeveel dagen je beschikbaar bent; 
- welke dagen je beschikbaar bent, of dat je flexibel 

bent in je dagen; 
- voor welke periode (januari-zomervakantie 2021) je 

kunt komen werken; 
- in welke groepen je inzetbaar bent. 

✓ Geef aan of je op een specifieke vervanging solliciteert 
en benoem de school. 

✓ Geef aan of je ook inzetbaar bent voor andere 
vervangingen die nog ontstaan gedurende dit schooljaar. 

✓ Laat weten waarom we jou zouden moeten kiezen! 
✓ Voeg een actueel CV toe. 
 
En wij zorgen dat: 
 
✓ je je welkom voelt op onze scholen; 
✓ je onderdeel uitmaakt van een enthousiast, warm team; 
✓ je een passende arbeidsovereenkomst krijgt bij Groeisaam  

Primair Onderwijs voor bepaalde tijd waarbij inschaling 
plaatsvindt volgens CAO PO, L10  €2.678 max. € 4.113 (bij 
een volledige WTF van 1,0). 

De huidige tijdelijke vervangingen: 
Mariaschool, Boven-Leeuwen, groep 1 op maandag, donderdag en vrijdag (6 januari ‘21 t/m 12 februari ‘21) 
IKC De Kubus, Druten, groep 6 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (12 januari ‘21 t/m 16 juli ‘21) 
De Oversteek, Dreumel, groep 1/2 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  (25 januari ‘21 t/m 15 juli ‘21) 
 

We horen graag van jou! 
We nodigen je van harte uit om per direct via deze link Meesterbaan.nl te solliciteren en je motivatiebrief en cv aan ons door te geven. 
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https://www.meesterbaan.nl/143095-vacatures-leraren-tijdelijke-vervanging-druten-beuningen-beneden-leeuwen-en-regio-groeisaam-primair-onderwijs.aspx?doelgroep=2&id_functie=-1&id_sector=-1&index=0&o=asc&s=DatumGeplaatst&locatie=druten&afstand=25&ctr=0
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