
                               
 
CBS Het Talent is een open christelijke basisschool in Den Hoorn (aan de rand van Delft). CBS Het 
Talent is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken.  
We bieden de kinderen adaptief onderwijs in een moderne leeromgeving. Alle kinderen komen tot 
hun recht. We stimuleren ze om zelfstandig tot leren te komen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen op 
een zo breed mogelijk vlak. Dat doen we samen met ouders, in het belang van de kinderen en met het 
doel de kinderen een leerzame en fantastische schooltijd te bieden.  
 

Leerkracht Bewegingsonderwijs 
    0.3694 wtf (donderdag en vrijdag)  

 
Wie wij zoeken? 
 

 Je bent in het bezit van een afgeronde ALO-opleiding; 
 Je onderhoudt contact over buitenschoolse sportinitiatieven; 
 Je bent pedagogisch en didactisch goed onderlegd en reflecteert op je handelen; 
 Je bent in staat om een veilig en stimulerend leef- en leerklimaat neer te zetten; 
 Je bent daadkrachtig en energiek met hart voor kinderen en onderwijs. 

 
Wat mag je van ons verwachten? 
 

 We bieden onze leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden. 
 Dit doen we ook voor onze teamleden. Bij ons krijg je alle ruimte om verder te leren. 
 We bieden ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s, inhoudelijk en verbredend. 
 Wij zijn een onderdeel van SCO Delft e.o.  een stichting voor Primair en Voortgezet onderwijs 

je ontmoet vakcollega’s met wie je kunt sparren en je hebt de mogelijkheid om ook op 
andere scholen te kijken; 

 Je wordt onderdeel van een jong, ambitieus en gezellig team; 
 Als vakdocent werk je volgens de cao primair onderwijs; 
 Je ontvangt een salaris dat aansluit op je opleidingsniveau en ervaring. Daarboven krijg je een 

reiskostenvergoeding en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Meer informatie 
 
http://www.cbshettalentdenhoorn.nl/ 
Zie onze website met een filmpje van onze school. Voor meer informatie over de vacature kun je 
contact opnemen met Nora Bolderheij, directeur CBS Het Talent 015 262 62 85 of via 
directie.talent@scodelft . 
 
Solliciteren  
 
Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 1 juli a.s. je CV inclusief motivatiebrief naar 
personeelsadministratie@scodelft.nl 
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