
 
Basisschool de Komeet biedt uitdagend en gedegen onderwijs, 

in een veilige en vertrouwde leeromgeving. 
Onze interactie met leerlingen, ouders en elkaar is echt en oprecht. 

Gezocht: leerkracht voor groep 1-2 

 
Er komen steeds meer leerlingen naar basisschool de Komeet. We groeien.  
Onlangs kregen we rapportcijfers van onze eigen leerlingen. Ze gaven ons een 8,5 als 
school! Voor het goed helpen bij de lesstof door de leerkracht gaven ze ons zelfs een 9! 
 
Onze belangrijkste taak is het zorgen voor welbevinden van de leerlingen op onze school. 
Dat begint al gelijk in groep 1-2. Wij vragen aan ouders: gaat uw kind met plezier naar 
school? Het antwoord is ja. Dat vinden we heel fijn, want dan komt het met dat leren op 
school wel goed. Wij nemen het vak van leerkracht namelijk heel serieus. We kunnen heel 
goed lesgeven, we bieden uitdagend onderwijs en we creëren betrokkenheid bij de 
leerlingen in de klas. Dat levert namelijk mooie leerresultaten op voor leerlingen. Rust, 
orde en structuur vinden wij ook fijn, want dat helpt onze leerlingen bij het leren op 
school.  
 

We zoeken:  
 

Een lieve en duidelijke juf of meester 
 

Startdatum: tussen 1-10-2020 en 1-11-2020, van maandag t/m donderdag. 
Het betreft een tijdelijk aanstelling tot het einde van het schooljaar 2020-2021. 

Voor hele goede juffen en meesters hebben we volgend schooljaar ook werk! 
 
Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling en het leerplezier van onze leerlingen? Kun jij goed 
samenwerken in een ambitieus team? Vind jij lesgeven ook zo leuk? Dan pas jij bij 
basisschool de Komeet! Schrijf dan een e-mail met je brief naar: 
 
Basisschool de Komeet 
t.a.v. Joris van Winssen, directeur 
Broeksingel 88 
6651 HB  Malden 
024-3573182 
directie@dekomeetmalden.nl 
www.dekomeetmalden.nl 
 
Solliciteren kan tot 17 augustus 2020. De beste kandidaten worden op 21 augustus 
uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking op school vanaf 25 augustus. 
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