
Erica
     school stapsteen naar de wereld

 
 

De Ericaschool is de enige school in Otterlo en 
daarmee ook nauw verbonden met haar omge-
ving. We zijn een school voor iedereen met een 
open karakter. De school wil vanuit een veilige 
en vertrouwde basis de stapsteen naar de 
wereld zijn voor alle kinderen! Wij zijn als school 
echt volop in ontwikkeling. Sinds augustus 2021 
zijn wij kandidaat IB World School. Dat betekent  
dat ons onderwijs er op gericht is kinderen stap 
voor stap te laten ontwikkelen tot vreedzame  
wereldburgers, die van betekenis willen zijn in 
de wereld van nu en later. We doen dit door op 
een onderzoekende en betekenisvolle manier 
ons onderwijs aan te bieden. Binnen ons  
levensbeschouwelijke programma geven we 
aandacht aan de wereldreligies en geven we 

ruimte aan de ontwikkeling van de eigen 
identiteit. We zijn een school voor ieder-

een en zien de kracht van diversiteit in 
religieuze, culturele en maatschappe-

lijke verschillen. 

Wie ben jij
•  Je hebt visie op onderwijs en je staat open 

voor innovatie.
•  Je laat kinderen stralen in hun kracht.
•  Sterk in communicatie.
•  Je bent open-minded, integer en empathisch. 
•  Je hebt een onderzoekende houding die past 

bij onze lerende cultuur.
•  Je hebt goede Engelse vaardigheden.

Wie zijn wij
•  Wij zijn een enthousiast en bevlogen team.
•  Wij werken aan een prachtige onderwijs- 

innovatie.
•  We staan in verbinding met betrokken  

ouders en onze omgeving.
•  We vinden humor en plezier belangrijk.
•  We zijn positief ingesteld en denken in  

mogelijkheden. 
•  En we zijn onderdeel van Proominent, een 

werkgever waar plezier en kwaliteit hand in 
hand gaan.

Hoe gaan wij samen verder?
Geraakt in je onderwijshart? En ben je op zoek 
naar die werkplek met (internationale) ontwikkel-
kansen waar we samen leren van en met elkaar, 
dan horen wij dit heel graag! 
Stuur je motivatiebrief en CV naar 
m.fluit@proominent.nl. 
Daarna plannen we graag in overleg 
een verdere kennismaking. 
Heb je nog vragen, bel dan met 
Marjon Fluit 06 242 88 446 of met 
Helga Hummelen 06 227 04 176.    onderdeel

van:

Leerkracht groep 4/5  
op onze IB World School (kandidaat)

Fulltime of parttime in te vullen
 Schrijf jij mee aan ons verhaal?
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