
 VACATURE 

De Nieuwe Internationale School van Esprit biedt algemeen toegankelijk internationaal onderwijs 
van hoge kwaliteit vanuit de realiteit van nu en de collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst 
van de wereld waarin wij leven. 

De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) wil dit bereiken door het aanbieden van breed 
internationaal onderwijs en tevens een goede basis voor het opgroeien in de Nederlandse 
samenleving. In het basisonderwijs heeft de school gekozen voor het International Primary 
Curriculum (IPC), een breed thematisch opgebouwd programma. Naast de academische 
leerdoelen legt DENISE ook grote nadruk op de individuele ontwikkeling van iedere leerling door het 
stellen van persoonlijke leerdoelen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan ontwikkeling van 
kwaliteiten als bedachtzaamheid, veerkracht, aanpassingsvermogen en internationaal bewustzijn. 
De school is een plaats waar ouders actief deelnemen en helpen aan het vormgeven van het 
internationale profiel van de school als gemeenschap. 

Ons doel is zorg te dragen voor een kwalitatief tweetalig programma vanaf het eerste schooljaar. 
We bouwen daarbij zoveel mogelijk op de eerste taal van de leerling. Met de hulp van een Engelse 
leerkracht op twee dagen, en een Nederlandse leerkracht op drie dagen worden leerlingen in staat 
gesteld zich in beide talen te ontwikkelen. 

Per direct zijn wij voor onze Primary school op zoek naar een enthousiaste vloeiend Engels sprekende: 
 
GROEPSLEERKRACHT Primary (Engels) PO onderbouw/middenbouw voor 1 fte 
 
Als leerkracht op DENISE bouwt u mee aan de missie en visie van de school. U verzorgt lessen van hoge 
kwaliteit en u weet onze leerlingen te boeien en inspireren. U bent collegiaal, flexibel, innovatief en een 
meerwaarde voor de school in opbouw.  

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2017. Bij goed functioneren bestaat 
de mogelijkheid tot een aanstelling voor onbepaalde tijd. Salariëring vindt plaats conform de CAO-PO. 
 
Voor meer informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met de Teamleider mevrouw J. Colson 
via 020-4802700. 
 
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u, bij voorkeur als PDF, per e-mail uiterlijk op 9 januari 2017 
richten aan info@denise.espritscholen.nl  o.v.v. het vacaturenummer VCT-IN-…. 
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VACANCY 

De Nieuwe Internationale School van Esprit offers widely accessible international education of high 
quality standing in present society with broad awareness of the collective responsibility for the world 
we live in. 

De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) wants to achieve this by offering a broad 
international curriculum as well as an anchor for life in The Netherlands. For the primary school 
DENISE has chosen the International Primary Curriculum (IPC), a holistic thematic program. Besides 
the academic learning goals, the DENISE also puts great emphasis on the students' personal 
development. Qualities such as cooperation, thoughtfulness, resilience and adaptability are fostered 
in a systematic way. Finally, DENISE wants to be a place where parents actively participate and help 
form the program’s international profile. 

Our aim is to ensure that our students receive high quality Dual Language education from the first 
year on. Our Dual Language Program helps develop our students’ speaking, reading and writing 
skills building on their existing (first) language skills. With the help of an English class teacher on two 
days and a Dutch class teacher on three days, students are enabled to explore and learn in both 
languages. 

For our Primary school we’d like to welcome an enthusiastic, English speaking 

Primary GROUP TEACHER for 1 fte 

As a teacher you set an example for our students. You are capable of providing high quality and 
inspiring lessons and you are engaging for both students and colleagues. You possess strong social 
skills, are cooperative, innovative and greatly add to the school.  

It’s a temporary contract until 1st August 2017 with a possible extension to a permanent contract 
afterwards. The salary will be conform Dutch CAO-PO. 

For more information you can address the team leader Mrs. J. Colson at 020-4802700. 
 
All applications must be submitted by email before January 9th 2017. Please send a cover letter and Curriculum 
Vitae stating vacancy number VCT-IN-…. in the title of your e-mail, to: info@denise.espritscholen.nl 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