
DOK12 is een basisschool in het hart van de wijk Vathorst in Amersfoort. In 2024 starten we in 
een nieuw gebouw in de Laakse Tuinen. Met een gemotiveerd en enthousiast team verzorgen 
wij dagelijks goed en uitdagend onderwijs aan ongeveer 200 kinderen. Op DOK12 rusten wij  
kinderen toe om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Kinderen leren  
eigenaarschap te nemen voor hun eigen leren. Wij geven de kinderen een stevige basis  
mee in taal en rekenen. Ieder kind krijgt de gelegenheid zijn talenten zo breed mogelijk  
te ontwikkelen. De basis is een speel- leeromgeving waar we uitgaan van vertrouwen,  
er afstemming is op de eigen ontwikkeling van het kind en er volop ontdekkingsruimte is.

Wij zoeken:
• een enthousiaste collega in groep 5;
• een collega die in staat is structuur te bieden; 
• een collega die zich inzet voor een veilig leerklimaat;
• een collega die mee willen werken aan de ontwikkeling van het onderwijs op DOK12;
• een collega die goed kan samenwerken, want je werkt nauw samen met je (unit) collega’s.

Wij bieden:
• een aanstelling van 1,0 FTE voor bepaalde tijd met uitzicht, bij goed functioneren,
 op een vast dienstverband; Een kleinere werktijdsfactor is bespreekbaar;
• een school waarin een nauwe samenwerking is tussen kinderen, ouders / verzorgers,  
 (educatieve) partners en teamleden om samen te leren en te ontwikkelen;
• een werkplek waar ruimte is voor je eigen ontwikkeling;
• een enthousiast en gemotiveerd team dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt  
 voor de leerontwikkeling van ieder kind op DOK12.

Heb je interesse? 
Wil jij lesgeven in groep 5 en helpen bouwen aan onze mooie school? Stuur dan jouw  
motivatiebrief en CV naar dok12@kpoa.nl. Je kunt je richten tot Els Siebers (teamleider)  
of Naomi van Bladel (schoolleider). Mocht je meer informatie willen, neem dan gerust  
contact op met Els of Naomi. 

Op onze website vind je meer informatie over de school. 

Basisschool DOK12 | Laakboulevard 412 | 3825 KL Amersfoort
033-3010077 | dok12@kpoa.nl | www.dok12.com

Word jij onze nieuwe collega in groep 5?
Per 1 november zoeken wij een leerkracht voor groep 5 (1,0 fte)
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