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Vacature Basisschool Piet Hein – Mogelijkheden in diverse groepen (0.4 – 1.0 fte)  

5 jaar geleden dacht ik: ‘Waarom werk ik eigenlijk nog in de commerciële sector? Ik zit hier 
maar achter mijn computer… Dingen te doen die andere bedrijven bezighouden, zodat we 
elkaar allemaal maar een beetje bezighouden. Ik miste de waarde die ik toe kan voegen. 
Zowel maatschappelijk als op individueel niveau. Ik volgde mijn hart: ik werd 
basisschoolleraar!’ 

‘Ik’ ben trouwens Danny. 35 jaar jong en vader van twee kinderen. Ik heb tot nu toe van elke 
seconde voor de klas genoten. Zelf als het even moeilijk is of niet precies gaat zoals ik wil. Dat 
heeft dan ook wel weer wat en het houdt me scherp! 

Wat kun je verwachten van de Piet Hein? 
Mijn start op de Piet Hein bleek een schot in de roos. Vanaf de eerste dag kreeg ik het 
vertrouwen dat ik nodig had. Ik kan tot op de dag van vandaag terecht bij mijn collega’s. Niet 
alleen voor dingen die met de klas te maken hebben, maar ook voor gezelligheid en dingen 
die even juist niet met school te maken hebben. De vrijheid die je krijgt als leerkracht op de 
Piet Hein is voor mij heel belangrijk. Je krijgt namelijk de ruimte en het vertrouwen om voor 
de klas te staan met je eigen kwaliteiten.  

Mijn ervaringen komen dan ook overeen met de kernwaarden waar de school voor staat: 
Basisschool Piet Hein is een open, originele en betrouwbare school met persoonlijke aandacht 
voor iedereen. Creativiteit is hierbij een belangrijke factor. 

Iets voor jou?! 
Op dit moment hebben we de formatie bijna rond. We zoeken iemand die het leuk vindt om 
een paar dagen voor groep 6 te staan óf multi-inzetbaar is voor meerdere (verschillende) 
groepen. 

De school telt 400 leerlingen en 35 leerkrachten (m/v verhouding is ongeveer 50/50). We 
willen hier heel graag nog een leerkracht aan toe voegen! Je bent dus meer dan welkom.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met directeur Jan Wegman 
(jan.wegman@basisschoolpiethein.nl) 
 

Kijk ook even rond op onze website www.basisschoolpiethein.nl/ 

 

 


