
 

 

Het grensverleggende team van de A.S. Talmaschool zoekt  
 

een toegewijde collega voor de onderbouw 
1,0 fte 

 
een nieuwe collega voor de middenbouw 

0,4250 fte  
Wie zijn wij? 
De A.S. Talmaschool is een christelijke basisschool in Rotterdam Crooswijk. Wij bieden christelijk 
basisonderwijs met respect en ruimte voor andere religies en culturen. Wij verzorgen onderwijs op maat in 
een vreedzame en veilige leeromgeving met veel aandacht voor de individuele behoeften van onze 
leerlingen.  

Dit betekent dat, naast de nadruk op cognitieve vaardigheden, we leerlingen zich ook op sociaal en 
cultureel gebied optimaal proberen te laten ontwikkelen. Zo leren we ze bijvoorbeeld samenwerken en 
kritisch en creatief denken.  

Omdat we geloven dat we samen de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van 
onze leerlingen, zijn wij een educatief partnerschap aangegaan met de ouders.  

Voor hoogbegaafde kinderen bieden wij specifiek op hen afgestemd onderwijs aan op een hiervoor 
speciaal ingerichte locatie. 

Wij zijn bezig met? 
Door middel van Leren zichtbaar maken, inzet op inzicht op opbrengsten, groepsplanloos werken (OPO) en 
verbeteren van ICT-vaardigheden, versterken wij ons onderwijs. Door scholing op pedagogisch en 
didactisch gebied hebben wij de beste leerkrachten voor de klas. Samen borgen we successen en 
verbeteren ons handelen waar nodig. 

Met ouders, leerlingen en collega’s maken we van onze wijkschool een fijne plek om te spelen, leren en te 
groeien. 

“Onze oudste dochter gaat elke dag zingend naar groep 1/2 en leert zich helemaal te pletter.” 

 Wat bieden we jou? 
• Een inspirerende baan op een bruisende en gezellige school; 
• Een team dat met en van elkaar leert: “De deur staat bij iedereen altijd voor je open”;  
• Positief kritische ouders; 
• Leergierige leerlingen: “Ik weet waar ik sta, waar ik naar toe wil en hoe ik dat wil bereiken’’;  
• Begeleiding door een ervaren collega; 
• Wij nemen je mee in je nieuwe uitdaging; 
• Volop ruimte voor bij- en nascholing. 

Wie ben jij? 
• Geniet jij als je leerlingen boven zichzelf ziet uitstijgen? 
• Heb jij snel in de gaten wat ze daarvoor nodig hebben? 
• Werk je graag samen met kinderen, ouders én collega’s? 
• Wil jij kinderen altijd een stapje extra laten zetten? 
• Wil jij jezelf en de school waar je werkt voortdurend ontwikkelen? 
• Kun jij verantwoordelijkheid nemen en geven? 
• Denk jij in kansen en uitdagingen? 
• Kan jij Leren Zichtbaar Maken zoals John Hattie? 

Dan ben jij de leerkracht die we zoeken en willen we graag samen met jou werken aan een plezierige 
basisschooltijd. 

Meer informatie 
Ben je nieuwsgierig naar onze school?  Kom dan 2 april om 13.30 uur langs voor een rondleiding door een 
van onze enthousiaste collega’s. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met directeur Monique Degeling: 010 - 413 66 76. 


