
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting 
IRIS, stichting voor christelijk 
onderwijs biedt goed onderwijs 
aan, op basis van de christelijke 
identiteit. We zijn daarbij 
betrokken op de leerling en op 
elkaar. Ons hart, onze passie, ligt 
helemaal bij het onderwijs. Vanuit 
die passie geven we met plezier 
elke dag les.  
IRIS verzorgt op 14 scholen in de 
gemeente Kampen christelijk 
onderwijs aan ongeveer 2500 
kinderen, waarbij 270 
personeelsleden zijn betrokken.  
We steken energie in het verder 
ontwikkelen van onze eigen 
talenten, zodat de kwaliteit van 
ons onderwijs elke dag een stukje 
beter wordt. Ons ultieme doel 
daarbij is dat leerlingen onze 
scholen verlaten als wijze 
wereldburgers in wording. 
Meer informatie lees je op 
www.iriskampen.nl. 

 
De school 
De Prinses Julianaschool is de 
enige school in het dorp              
’s-Heerenbroek, tussen Zwolle en 
Kampen. Er wordt gewerkt in 
combinatiegroepen. De school telt 
rond de 95 leerlingen.  
Er is een bushalte op 200m van de 
school. 
 
Kernwaarden van de school zijn: 

• Initiatief 

• Samenwerken 

• Zelfstandigheid 

• Reflectie 
In een omgeving die gekenmerkt 
wordt door rust en respect. 

 

De Prinses Julianaschool 
zoekt met ingang van 1 augustus 2021 een 

Groepsleerkracht 
Voor wtf 0,4 voor groep 3/4 

Donderdag en vrijdag 
 

IRIS zoekt medewerkers die: 

• meelevend lid zijn van een protestants-christelijke kerk of 
geloofsgemeenschap en de christelijke identiteit uitdragen in hun 
schoolwerk; 

• de principes van de wijze wereldburger voorleven: vertrouwen, 
verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen; 

• bereid zijn zich verder te professionaliseren. 
 

We zoeken een groepsleerkracht die: 

• aansluit bij de kernwaarden van onze visie: zelfstandigheid - initiatief - 
samenwerken en reflectie; 

• in staat is om, in samenwerking met een duo collega, kwalitatief en effectief 
onderwijs te geven afgestemd op de leerling; 

• beschikt over goede communicatieve (schriftelijk en mondeling), 
pedagogische en didactische vaardigheden; 

• samen met collega’s intensief wil werken aan de ontwikkeling van eigen 
kennis en vaardigheden; 

• goed kan en wil samenwerken met ouders, leerlingen en collega’s; 

• actief en enthousiast lid van ons team wil zijn. 
 

Wij bieden jou: 

• een uitdagende en afwisselende baan; 

• passende begeleiding; 

• een klein, enthousiast en professioneel team met een heldere visie;  

• ruimte voor bewustwording van het eigen leren,  
ruimte voor initiatieven, ruimte voor zelfstandigheid, ruimte voor 
samenwerken;  

• een vernieuwd gebouw. 
 
Het betreft een tijdelijke benoeming, met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. 
 

Telefonische inlichtingen directie  
 

Ellen Laninga 
06-46756297  
Een schoolgids is te downloaden op www.prsjulianaschool.nl    

Reacties & tijdspad 
 

Reacties met CV graag uiterlijk 25 juni 2021 sturen naar:   
a.vandijk@iriskampen.nl  
De gesprekken worden gevoerd op maandagmiddag 28 juni. Dit doen we via de  
STAR methode waarbij de inbreng van jouw ervaringen en ontwikkeling het 
belangrijkste uitgangspunt is.  
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