
 

DE REMBRANDTSCHOOL IS OP ZOEK NAAR EEN  

TALENTVOLLE, ERVAREN 

 

 

BOVENBOUW LEERKRACHT M/V 
 

Dit is De Rembrandtschool 
De Rembrandtschool in Delft is een 
vernieuwende basisschool voor gemiddeld 130 
leerlingen. Onze focus ligt niet op resultaat, 
maar op de groei van ieder kind. In een rustige 
en gestructureerde omgeving krijgen onze 
leerlingen alle kansen om hun eigen talenten te 
ontwikkelen. We besteden wekelijks aandacht 
aan theater, creativiteit en beweging. Op 
school werken we veel samen. Dit geldt voor 
de leerlingen onderling, maar ook voor de 
leerkrachten. We werken vanuit onze passie en 
doen er alles aan om samen inhoud te geven 
aan goed onderwijs voor al onze leerlingen. 
Hierbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken. 
 

Wat ga je doen? 
Je ontwerpt en verzorgt samen met je duo-collega 
en een onderwijsassistent het onderwijs voor 
groep 6/7. Daarnaast draag je, vanuit je talenten, 
bij aan de schoolontwikkeling. 
 
 

Wie ben je 

Jij bent een enthousiaste en gemotiveerde 
leerkracht die oog heeft voor talent en probeert dit 
zoveel mogelijk te benutten. Je bent eigenwijs 
genoeg om het onderwijsaanbod te vertalen naar 
wat je groep nodig heeft. Je bent een leerkracht 
die voor zijn/haar leerlingen staat en deze verder 
wil helpen. Je houdt van uitdagingen op allerlei 
gebied. Met jouw kennis en enthousiasme draag 
jij je eigen steentje bij aan de ontwikkeling van 
onze school.  
 

 

Wat bieden we je 
Je profiteert van een bijzonder gemotiveerd en 
gezellig team, fijne ouders en talentvolle kinderen. 
Je komt te werken in een ruim, kleurrijk 
schoolgebouw met veel mogelijkheden voor 
bewegen en theater. We benutten als team ICT-
mogelijkheden en hebben de ondersteuning op 
dat gebied goed ingeregeld. In het 
personeelsbeleid ligt de focus op jouw 
professionele ontwikkeling, waarbij je kwaliteiten 
het uitgangspunt zijn. 
 
 

Hoe solliciteer je? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen van Angela van Kleef (directeur),  
Telefoonnummer 06-45714566 
Je sollicitatiebrief en CV kun je sturen naar: personeelsadministratie@scodelft.nl 
 
  


