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School voor helden zoekt collega’s voor een ontdekkingsreis! 

 
Basisschool Het Epos is een nieuwe en unieke basisschool in Rotterdam. Voor volgend 

schooljaar zijn we op zoek naar enthousiaste groepsleerkrachten voor groep 1-2.  
 

Waarom is dit de baan voor jou?  

 

- Je gaat aan de slag als team-teacher en je verzorgt als team het best mogelijke 

onderwijs; 

- Veel van ons onderwijs moet nog worden ontwikkeld en hier werk jij aan mee;  

- Je werkt in een supergaaf en nieuw gebouw met mooie voorzieningen; 

- Wij vinden jouw professionalisering belangrijk en zetten hierop in; 

- Je wordt onderdeel van een hecht en gedreven team waar goede gesprekken over 

onderwijs gevoerd worden.  

 

Hoe ziet een dag als team-teacher op Het Epos eruit?  

 
8.30 Je neemt deel aan de teamvergadering en je hoort waar de rest van het team mee bezig is.  

 

9.00 Samen met je collega team-teacher verwelkom je de leerlingen. Vandaag starten we met het 

thema lente en de techniekleraar komt samen met jou een techniekles verzorgen.  

 

12.30 Je luncht samen met je collega’s in de teamruimte en je praat gezellig bij.  

 

13.00 Vanmiddag heb je tijd voor andere taken. Je belt de ouders van de leerlingen voor het 

wekelijkse bijpraatmoment, je doet onderzoek naar hoe we ons groep 3 onderwijs kunnen 

gaan inrichten en je vult data in over de groei van de leerlingen.  

  

16.45 De dag zit er weer op, je kijkt nog even in de gymzaal hoe de naschoolse judoles verloopt en 

zwaait naar de leerlingen.  
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 Wie zoeken wij?  

Als onze nieuwe collega:  

 

 beschik je over een pabo-diploma;  

 wil je aan de slag tussen de 0,6 en 1,0 FTE;  

 heb je een groot hart voor goed onderwijs, kansengelijkheid is voor jou een belangrijk 

onderwerp;  

 geloof je in de capaciteiten van elk kind en vind je samenwerken met ouders belangrijk;  

 ben je flexibel, je begrijpt dat werken in een nieuwe organisatie dynamisch is en vindt dit leuk; 

 zie je het werken in teamverband als een pluspunt en vind je het leuk om aan de slag te gaan 

als team-teacher;  

 heb je een onderzoekende houding, belangstelling voor data en onderzoek, ben je 

nieuwsgierig en altijd op zoek naar hoe het nog beter kan;  

 heb je humor.  

 

 Wie zijn wij?  

Het Epos is een school voor helden. We hebben de ambitie om tot één van de beste scholen in 

Rotterdam te horen. Wij zijn in veel opzichten een unieke school die te vinden is in hartje Zuidwijk 

(Rotterdam). Het Epos heeft sinds april 2020 haar deuren geopend en is als organisatie nog volop in 

ontwikkeling. Inmiddels verzorgen wij onderwijs aan groep 1 en de komende jaren bouwen wij verder 

uit met 1 nieuwe groep per jaar. Ons onderwijs is ingericht op basis van wat volgens onderzoek écht 

werkt. Wij worden als school niet bekostigd door de overheid maar door Stichting De Verre Bergen, 

een stichting die zich inzet voor een beter Rotterdam. Meer informatie over ons onderwijs vind je op 

onze website: www.het-epos.nl.  

 

 Wat bieden wij?  

Wij bieden de unieke mogelijkheid om met ons te bouwen aan een geheel nieuwe en bijzondere 

school. Wij bieden  goede arbeidsvoorwaarden, zoals onder meer:  

 

 een goed salaris;  

 35 vakantiedagen + feestdagen (in de weken dat de kinderen vrij zijn en het team werkt, 

ontwikkelen we gezamenlijk het onderwijs, doen we aan professionalisering en teambuilding); 

 een jaarcontract met zicht op een vast dienstverband;  

 goede trainingsmogelijkheden, coaching en intervisie; 



 

   
 

 

3 van 3 

 reiskostenvergoeding en een goede pensioenregeling middels een pensioenverzekering;  

 de beschikking over een zakelijke laptop en mobiele telefoon met abonnement die je ook privé 

mag gebruiken; 

 een leuk, warm, kritisch en gedreven team.  
  

Is dit de vacature voor jou? Solliciteer! 

Herken je jezelf in de vacature en wil je graag onderdeel worden van ons team? Reageer dan uiterlijk 

23 mei 2021 door je CV en een motivatiebrief te sturen naar sollicitatie@eposonderwijs.nl. Geef hierbij 

aan voor hoeveel FTE je aan de slag wil. Het sollicitatieproces bestaat uit twee rondes.  

 

Voor vragen kan je contact opnemen met Karin Glaser via 010-7402400 of 

sollicitatie@eposonderwijs.nl  
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