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Wil jij werken op een nieuwe, unieke basisschool en de komende jaren als teamteacher 

samen met ons bouwen aan het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! Basisschool Het Epos zoekt naar een gedreven groepsleerkracht voor 

groep 1-2 die samen met ons deze bijzondere reis wil doormaken.  

 

Wie zijn wij?  

Het Epos is 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. Wij geloven dat alle kinderen het best mogelijke onderwijs verdienen om hun 

maximale potentieel te bereiken. Wij hebben de ambitie om bij de beste scholen van Rotterdam te 

horen. Het Epos is een particuliere school en toegankelijk voor kinderen uit de wijk. Bij ons betalen 

ouders niet meer schoolgeld dan binnen het reguliere onderwijs. De basisschool is een initiatief van 

Stichting De Verre Bergen (SDVB), een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor het verbeteren 

en versterken van Rotterdam middels maatschappelijke programma’s. SDVB blijft Het Epos langdurig 

ondersteunen en bekostigen.  

 

Het Epos is net wat anders ingericht dan gebruikelijk is op een basisschool. Wij geloven dat onderwijs 

een teamsport is en werken volgens de principes van teamteaching. Je werkt dus in een team van 

collega-leerkrachten, waarin je altijd samen met een collega het onderwijs voorbereidt, verzorgt en 

evalueert. Verder werken op Het Epos ook andere functies dan je misschien gewend bent: we werken 

met een onderwijskundig leider, data-specialist, coördinator zorg en welzijn en een ouderconsulent. 

Op Het Epos hebben we het onderwijs ingericht op basis van wat volgens onderzoek écht werkt. We 

werken o.a. volgens de principes van EDI en CLS. Ook verzamelt onze dataspecialist informatie over 

het dagelijkse onderwijs: wat werkt nou écht voor onze leerlingen en hoe kan het nog een beetje 

beter? De lesdagen op Het Epos zijn dagelijks van 9.00-16.00 voor de groepen 1-2. Meer weten over 

basisschool Het Epos? Kijk dan op www.het-epos.nl.  

 

Wat ga je doen? 

Je voornaamste taak is het verzorgen van het dagelijkse onderwijs aan  groep 1-2. Je gaat aan de slag 

als teamteacher in een team van gedreven leerkrachten en wordt op de werkvloer gecoacht door de 

http://www.het-epos.nl/
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onderwijskundig leider. Een leuk en uitdagend element bij Het Epos is dat er nog veel van het onderwijs 

moet worden opgezet en hier kan jij een bijdrage aan leveren. Je staat gedurende schoolweken 

ongeveer de helft van de tijd voor de klas en de rest van de tijd ga je aan de slag met andere taken, 

zoals het voorbereiden van lessen, contact met ouders en onderwijsontwikkeling. Om voldoende tijd 

te hebben om gezamenlijk het onderwijs te evalueren en te verbeteren heb je op Het Epos 7 weken 

vakantie per schooljaar. In de weken dat de kinderen vrij zijn en het team aan het werk is, wordt 

gezamenlijk training gevolgd, aan teambuilding gedaan en nagedacht over de verdere organisatie- en 

onderwijsontwikkeling. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste groepsleerkracht die graag dit avontuur met ons 

aangaat! Als onze ideale kandidaat ben je/beschik je over: 

 

• een groot hart voor goed onderwijs en het geloof in de potentie van iedere leerling en collega, 

je hebt de drive om uit te vinden wat werkt voor ieder kind; 

• uiteraard beschik je over een pabo-diploma;  

• affiniteit en ervaring met het werken met kleuters;  

• ervaring met het werken in een stedelijke context met relatief veel gewichtenleerlingen is een 

pré;  

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

• je ziet het werken in teamverband als een pluspunt en vindt het leuk om aan de slag te gaan 

als teamteacher;  

• je hebt een onderzoekende houding, hebt belangstelling voor data en onderzoek, bent 

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

• je kunt goed plannen en organiseren; 

• humor en relativeringsvermogen.  

 

 Wat bieden wij? 

Wij bieden de unieke mogelijkheid om aan de basis te staan van het ontwikkelen van een geheel 

nieuwe en bijzondere basisschool en om onderdeel te worden van onze hechte professionele 

leergemeenschap. Bij ons krijg je de kans om écht het verschil te maken voor onze leerlingen. Je krijgt 

in je rol ruimte voor onderwijsverbetering en je eigen professionalisering. Wij bieden een positie voor 

0,8 - 1,0 FTE met goede arbeidsvoorwaarden, zoals onder meer:  
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• we vallen als particuliere school niet onder de cao, maar we bieden een salaris dat 

vergelijkbaar is met de cao, verhoogd met compensatie voor het verminderde aantal 

vakantiedagen;  

• 35 vakantiedagen gedurende de schoolvakanties, de wettelijke feestdagen die daarbuiten 

vallen heb je uiteraard ook vrij;  

• een contract tot het einde van schooljaar 20/21, met uitzicht op verlenging. Het betreft een 

vaste positie;  

• zeer goede trainingsmogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten, coaching en 

intervisie; 

• een goede pensioenregeling middels een pensioenverzekering;  

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

mag gebruiken; 

• reiskostenvergoeding;  

• een leuk, warm, kritisch en gedreven team.  

 

Interesse? 

Herken je jezelf in deze vacature en word je enthousiast bij het idee om bij ons aan de slag te gaan? 

Reageer dan uiterlijk 29 november 2020, door je CV en een motivatiebrief te sturen naar 

sollicitatie@eposonderwijs.nl o.v.v. ‘Sollicitatie Leerkracht’. Uiterlijk 30 november laten wij je weten 

of we je kunnen uitnodigen op gesprek.  

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee rondes. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 

woensdag 2 december en vrijdag 4 december 2020 in de middag. De tweede ronde gesprekken vindt 

plaats op 9 december de middag. Het verzorgen van een proefles is onderdeel van deze ronde. Wij 

verwachten de procedure midden december 2020 af te kunnen ronden. De gewenste startdatum is in 

overleg tussen januari en maart 2020 en bij voorkeur per direct. Een referentiecheck kan onderdeel 

uitmaken van de procedure. 

 

Heb je vragen over de vacature of over het sollicitatieproces? Neem voor inhoudelijke vragen over de 

vacature of over het onderwijs contact op met de Onderwijskundig Leider Tom Pellis en voor vragen 

over het sollicitatieproces of overige vragen met Hoofd Bedrijfsvoering Karin Glaser, beiden te 

bereiken via: 010-740 24 00 of sollicitatie@eposonderwijs.nl.    
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