
Vacature teamleider 

Groep 1 t/m 4 
0,6 – 1,0 FTE 
3 dagen ambulant 

+ evt. 1 tot 2 dagen voor de klas 
Ben jij: 

• iemand met ruime ervaring in de onderbouw; 

• iemand die beschikt over leidinggevende kwaliteiten; 

• empathisch, stressbestendig en daadkrachtig; 

• iemand met een duidelijke visie op onderwijs; 

• iemand die collega’s kan helpen te ontwikkelen; 

• goed in organiseren;  

• communicatief vaardig; 

• een teamplayer; 

• iemand met kennis van ontwikkelingsgericht onderwijs; 

• iemand met affiniteit met thematisch onderwijs; 

• iemand met kennis van pedagogisch en didactisch handelen; 

• leergierig, flexibel, efficiënt en proactief; 

• in staat om een positieve bijdrage te leveren aan onze visie;  

• in het bezit van een Pabo-diploma; 

• heb je de opleiding middenmanagement gevolgd of ben je bereid om de 

opleiding te volgen.  

Dan zoeken wij jou! 

We streven ernaar dat elk kind de school verlaat met een rugzak gevuld met kennis en 

mooie ervaringen en ontdekkingen die voorbij de lesboeken gaan! We proberen te 

inspireren, te laten ontdekken en ondernemen. Onze kinderen zijn na acht jaar Ark 

klaar voor een nieuwe stap. Ze hebben zelfvertrouwen, zijn kritische denkers, hebben 

sociale vaardigheden meegekregen en weten waar ze goed in zijn en wat ze moeilijk 

vinden. Ze stappen met vertrouwen en goede zin de toekomst tegemoet! 

Functieomschrijving 
Als teamleider ben je het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten van groep 1 t/m 

4. Je ondersteunt en coacht de leerkrachten en voert ontwikkelgesprekken. Je geeft 

vorm en inhoud aan de inhoudelijke ontwikkelingen in de onderbouw en draagt zorg 

voor de implementatie ervan. Je bent verantwoordelijk voor en deskundig in 

gespreksvoering binnen de gesprekscyclus, de vakinhoudelijke aansturing van collega’s 

en de algehele schoolontwikkeling. Hiernaast heb je ook organisatorische taken. Je 

vervult een voorbeeldfunctie als het gaat om pedagogisch en didactisch handelen. Je 



kunt goed samenwerken. Samen met de teamleider 5 t/m 8, de directeur en de intern 

begeleiders bewaak jij de doorgaande lijn in de school.  

 

Wij bieden: 

▪ een groot team met enthousiaste collega’s; 

▪ een school met een duidelijke missie en visie; 

▪ nauwe samenwerking met de teamleider 5 t/m 8, 

de directeur en intern begeleiders; 

▪ nieuwgierige en leergierige kinderen; 

▪ ontwikkelingsgericht onderwijs bij de kleuters; 

▪ methodisch en thematisch onderwijs in groep 3/4; 

▪ een fijn, nieuw schoolgebouw; 

▪ opleidingsmogelijkheden; 

▪ veel interne, deskundige ondersteuning.  

 

Wil je meer weten over onze school en lijkt het je leuk 

om bij ons te komen werken? 

Neem contact op met Judith Dankelman. 
directeur@ark-haarlem.nl, 023-5250033 of loop even binnen! 

Velserstraat 17, 2023EA Haarlem 
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