
   

 

Wij zijn Icarus 

Noem ons creatief, noem ons eigenwijs, noem ons vrij. We zijn 

wie we zijn. Een betrokken en onderzoekende basisschool. We 

kijken anders, dat zit nu eenmaal in ons DNA en is de kern van 

ons manifest. 

• Wij gaan uit van de leergierigheid die in elk kind van 
nature aanwezig is. 

• Aandacht voor de algehele ontwikkeling van het kind. 

• Ontmoeten is de sleutel. 

• Natuurlijke schoonheid, duurzaamheid en kwaliteit zijn 
de pijlers van het onderwijs. 

• Wij kijken met een open blik, nieuwsgierig en zonder 
oordeel.  

• De school stimuleert de zelfstandigheid van het kind. 

• Geestelijke inspanning in balans met fysieke 
inspanning. 
 

Onze school telt ongeveer 250 leerlingen en is in 1990 

‘gebouwd’ door leerkrachten en ouders. We hebben een stabiel 

team bestaande uit ca. 20 zeer bevlogen en betrokken 

professionals. We hebben naast enthousiaste leerkrachten een 

vakleerkracht gym, onderwijsassistentes, een yoga- en muziek 

juf, een intern begeleider, een ICT- coördinator, een creatieve 

tekenmeester, en conciërge en administratieve ondersteuning. 

Onze school staat op het oudste duin van Heemstede. Er zijn 

negen lokalen, een speellokaal/ interne na- en tussenschoolse 

opvang en een grote gymzaal. Onze leslokalen komen uit op een 

grote, lichte hal, die op zijn beurt grenst aan een prachtige 

binnentuin.  

  

 

 

  Ons groene schoolplein waar je op avontuur kunt gaan 

 

 

                  Sport en beweging vinden we belangrijk 

 

 
  

Zoekt met ingang van 1 augustus 2021 

een sprankelende leerkracht (0,8 FTE) 
voor de leukste groep 8 van de school 

                         
          

 

 



 

Wat wij zoeken 

Een sprankelende, bevlogen en betrokken groep 8 leerkracht met hart voor kinderen en levendig onderwijs.  
  
Bij ons past iemand, die:  
 

• Bovenal liefde voor kinderen heeft en ze met hoofd, hart en handen in hun ontwikkeling begeleidt.  

• Initiatiefrijk, flexibel en positief kritisch is en vooral zichzelf.  

• Ons manifest onderschrijft en daarmee onze onderwijsidentiteit op inspirerende wijze uitdraagt.  

• Betrokken invulling geeft aan onderwijskundige en organisatorische taken.  

• Een grote bereidheid heeft tot samenwerken.  

• Kan relativeren en humor heeft. 

• Communicatief sterk is. 
 

Wat je ervoor terugkrijgt 
 

• De leukste groep 8 van de school! 

• Een zelfstandig, stabiel, hecht en gemotiveerd team.  

• Een zeer plezierige en uitdagende werkomgeving.  

• Een functie die veel mogelijkheden biedt om op vernieuwende wijze met onderwijs bezig te zijn.  

• Een passend salaris volgens de geldende CAO.  
 
 
De vacature is voor 0,8 FTE (vier dagen) vanaf 1 augustus 2021. 

 

Kennismaken? 

Richt jouw motivatie met CV aan:  

Basisschool Icarus. 

Ter attentie van Marloes Speelman, directeur-bestuurder  

directie@icarusheemstede.nl  

tel. 023-5470982 
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