
Onderwijs bereidt kinderen voor op 
hun toekomst in de samenleving en de 
wereld daaromheen. Wij denken dat een 
school, kinderen met verschillende 
achtergronden de kans moet geven 
om elkaar te ontmoeten en te ervaren 
dat zij in een veilige omgeving en met 
plezier samen kunnen spelen, leren en 
leven. 

Een school is altijd onderdeel van de 
wereld daaromheen. Goed onderwijs 
haalt die wereld de school in en neemt 
kinderen andersom mee de wereld in. 
Wij organiseren uitstapjes, prikkelen hun 
nieuwsgierigheid en laten hen ontdek-
ken hoe gebeurtenissen elkaar beïnvloe-
den. De wereld van ieder kind begint 
bij het gezin waarin het opgroeit. 

Wij betrekken ouders bij de ontwikke-
ling van hun kinderen, onze school en 
de gemeenschap die wij daarin samen 
vormen. Alle ouders mogen wat ons 
betreft trots op hun kinderen zijn en wij 
hopen dat onze school ook bijdraagt aan 
het geluk van ouders.

De Zuiderpoort is een openbare basisschool in de wijk 
Ede Zuid, waar alle kinderen welkom zijn. Het is onze 
missie dat we een warme en veilige school zijn die 
kinderen de ruimte geeft om zich te ontwikkelen tot 
gelukkige mensen.  
Net als onze kinderen, hebben wij ook waarden die 
belangrijk voor ons zijn. Geluk is de belangrijkste 
waarde waarop wij ons onderwijs bouwen. Het maakt 
dat wij kinderen willen zien en gelukkig willen zien. 
Verwondering is de waarde die ons en onze kinderen 
uitnodigt om met een open blik te kijken naar de 
wereld om ons heen. Verwondering maakt kinderen 
nieuwsgierig, wakkert verbinding aan en de wens 
om te gaan ontdekken. Wij leren kinderen om de 
verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en 
het eigen leven te dragen. Nu en later. Alle kinderen 
weten zich medeverantwoordelijk voor de mensen om 
hen heen en voor de sfeer in de groep. Verbondenheid 
zorgt ervoor dat ieder kind zich onderdeel van de 
groep voelt en weet dat het mag meedoen. Betrokken-
heid op het leren zorgt ervoor dat kinderen optimaal 
kunnen leren. Onze betrokkenheid bij hen maakt dat 
wij kunnen en willen bijdragen aan de ontwikkeling 
van gelukkige mensen.  

De persoon die wij zoeken werkt vanuit: 
• positieve psychologie en een hoge verwachting;
• kennis van en bij voorkeur ervaring met NT-2  

onderwijs;
• kansrijk onderwijs in combinatiegroepen;
• kennis en ervaring in het werken met het jongere kind.
• kennis en ervaring in het werken met deze leeftijds-

groep. 

Wij bieden:
• een fijne schoolomgeving en onderwijs in een 

gerenoveerd monumentaal pand:
• een kleinschalige school met betrokken ouders, 

leerlingen en teamleden.
• Leuk om te weten: de school werkt met de aanpak 

van de Gelukskoffer en Met Sprongen Vooruit voor 
het rekenonderwijs en executieve functies. 

Procedure 
Reageer zo snel mogelijk, een gesprek en 
kennismaking vinden z.s.m. daarna plaats. 
Graag ontvangen wij een motivatie met CV via 
directie.zuiderpoort@proominent.nl 
Contact voor meer 
informatie met de directie: 
Karin Brugel 06-50421731.

Een gesprek wordt direct na de
 reactie ingepland.

De Gelukkige School
Stichting Proominent en basisschool De Zuiderpoort 

zijn op zoek naar jou! 

Schrijf jij mee aan ons verhaal?

Leerkracht groep 5-6 
0,6 WTF

maandag, woensdag en donderdag

onderdeel
van:


