
   
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. 21 zeer bevlogen en betrokken 
professionals. We hebben vakleerkrachten, interne begeleiders, 
onderwijsassistentes, een remedial teacher, een yoga- en 
muziek juf, een creatieve tekenmeester, een 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. Het 
toezichthoudend bestuur bestaat uit veelal ouders en samen 
met de MR en de directeur draagt zij zorg voor de school. 

  

 

 

  Ons groene schoolplein waar je op avontuur kunt gaan 

 

 

 Sport en beweging vinden we belangrijk 
 

 
  

Zoekt per schooljaar 2019-2020  

Sprankelende leerkrachten 
    groep 4: fulltime/duobaan 

groep 5: 1 dag per week 

 
 



 
Wat wij zoeken 
Betrokken, bevlogen, originele en kritische leerkrachten met hart voor kinderen en levendig onderwijs. 
 
De afgelopen twee jaar zijn we aan het bouwen geweest. We hebben onze missie en visie verfijnd en daarmee onze 
identiteit nog meer versterkt. We hebben onze onderwijsidentiteit onder de loep genomen (op weg naar onderzoekend 
leren) en zijn we met volle vaart gestart met duurzaamheid binnen de school samen met het team, leerlingen en 
ouders.  We zijn klaar voor nieuwe avonturen. Wij zijn per nieuwe schooljaar op zoek naar één of twee sprankelende 
leerkrachten die onze school met visie & daadkracht verder brengen. Bij ons past een leerkracht, die: 

• Bovenal liefde voor kinderen heeft en ze met hoofd, hart en handen in hun ontwikkeling begeleidt. 
• Ondernemend, flexibel en positief kritisch is en vooral zichzelf. 
• Ons manifest onderschrijft en daarmee onze onderwijsidentiteit op inspirerende wijze kan uitdragen. 
• Een brede maatschappelijke visie en ervaring heeft in het basisonderwijs. 
• Betrokken Invulling geeft aan onderwijskundige en organisatorische taken. 
• Communicatief sterk is. 
• Een grote bereidheid heeft tot samenwerken. 
• Oh ja! Humor heeft! 

 

Wat je ervoor terugkrijgt:  

• Ca. 250 prachtige, unieke en leuke kinderen! 
• Een zelfstandig, stabiel, hecht en gemotiveerd team. 
• Een zeer plezierige en uitdagende werkomgeving. 
• Actief betrokken ouders, die veel ondersteuning bieden in en rond de school. 
• Een functie die veel mogelijkheden biedt om op vernieuwende wijze met onderwijs bezig te zijn. 
• Een passend salaris volgens de geldende CAO. 

 

Kennismaken onder het genot van een kopje thee of koffie? 
Richt jouw motivatie met CV vóór 06-05-2019 aan: Basisschool Icarus, Kerklaan 90-92, 2101 HS Heemstede. Ter attentie 
van Vincent Willems, directeur a.i. vincent@icarusheemstede.nl, 06 1211 3104. Of kijk op onze website 
www.icarusheemstede.nl.  

 

 

 


