
 
 

PROOLeiden verzorgt regulier 

onderwijs aan kinderen van 4 t/m 

12 jaar. PROOLeiden telt zestien 

scholen verspreid over de stad: 

dertien reguliere basisscholen en 

twee scholen voor speciaal 

onderwijs. 

 

Ruim 50% van de Leidse kinderen 

in de basisschoolleeftijd, circa 

4.500 kinderen, bezoekt onze 

scholen. Daarnaast heeft 

PROOLeiden een meer regionale 

functie door het aanbieden van 

speciaal onderwijs (scholen voor 

kinderen met psychische 

problemen en/of 

gedragsproblemen). 

   
De denominatie van 
PROOLeiden is openbaar. Dit 
betekent dat ieder kind welkom is. 
Wij verzorgen geen onderwijs 
vanuit godsdienstige of 
levensbeschouwelijke grondslag.  
 

PROOLeiden wil kinderen 

uitdagen het beste in zichzelf naar 

boven te brengen. We willen de 

denk- en menskracht van kinderen 

versterken door hen 

verantwoordelijkheid en een 

onderzoekende houding bij te 

brengen.  

 

PROOLeiden 

Onderwijs met aandacht voor 

elkaar.  

 

 

 

In Leiderdorp vormen sinds 1995 

vier openbare basisscholen met 

elkaar de Openbare 

Basisschoolgroep Leiderdorp, 

 
 

Per 1 november 2019 is Openbare Basisschool De Morskring op zoek 

naar een:  

vakleerkracht bewegingsonderwijs  

(wtf 0,2125)  

Heb jij zin om te werken op een sfeervolle school in beweging? Je bent 

van harte welkom om te solliciteren!  

 

Onze bedoeling:  

Binnen onze uitdagende leeromgeving staat kennisoverdracht en 

brede ontwikkeling centraal. De school biedt vaardigheden die de 

hedendaagse maatschappij van kinderen vraagt. De leerlingen 

ontdekken eigen interesses, maken keuzes en laten hun stem klinken. 

Wij leren èn dat doen we samen!  

 

Onze kernwaarden:  

(IN)beweging-veiligheid-kindgericht-vertrouwen-kennis  

Kinderen in Nederland groeien op in een snel veranderende, 

multiculturele samenleving. Dit vraagt om kritische, sociale, 

zelfstandige en creatieve mensen. Mensen die in staat zijn samen te 

werken en om samen inhoud en vorm aan leven te geven, samen 

oplossingen kunnen vinden voor de talloze problemen die er zijn. 

Daarnaast is het belangrijk dat die mensen zich ook gelukkig zullen 

voelen, hun (vrije) tijd zinnig kunnen besteden en zich niet laten 

opjagen door die snel veranderende maatschappij. Dat zij creativiteit 

en bewegen net zo zullen waarderen als bijvoorbeeld wiskunde en dat 

zij niet alleen aan zichzelf en hun eigen carrière denken, maar zich ook 

bekommeren om anderen.  

Behalve aan intellectuele en technologische vaardigheden zullen wij 

ook vooral aandacht besteden aan sociale vaardigheden, oriëntatie op 

de maatschappij en burgerschapszin. Met ons onderwijs proberen wij, 

rekening houdend met de verschillen die er zijn, daarop in te spelen.  

 

Onze leidende principes:  

https://www.obsgleiderdorp.org/


kortweg OBSG Leiderdorp. Sinds 

augustus 2007 is OBSG Leiderdorp 

een zelfstandige stichting. 

 

In alle vier de wijken van de 

gemeente is een openbare school. 

De grootte van de scholen 

varieert van 170 tot 250 

leerlingen. In totaal gaan 

ongeveer 800 kinderen naar een 

openbare school. Dit onderwijs 

wordt verzorgd door zo’n 80 

medewerkers. 

 
Vanaf 1 oktober 2017 vormt 
OBSG Leiderdorp samen 
met PROOLeiden een personele 
unie. Raad van Toezicht en 
bestuur van beide stichtingen 
worden uitgevoerd door dezelfde 
personen. In bestuurlijk zin wordt 
daarom gewerkt alsof 
PROOLeiden en OBSG Leiderdorp 

één organisatie zijn.   
 
 

 

De school biedt en professioneel schoolteam waarin persoonlijke 

ontwikkeling en leren van en met elkaar centraal staat.  

Onze kennisoverdracht verloopt via een doorgaande lijn in alle 

vakgebieden.  

Onze school is sportactief en creatief.  

Wij bieden een veilig klimaat en hanteren duidelijke afspraken.  

Onze school stimuleert een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Binnen ons onderwijs werken wij samen met ouders en kinderen.  

Wij gaan voor 21ste eeuwse vaardigheden.  

Op onze school is er sprake van passend onderwijs met een 

professionele zorgstructuur.  

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:  

De capaciteiten bezit en de passie heeft om onze leerlingen uitdagende 

en plezierige gymlessen/sportactiviteiten te bezorgen. Dit in 

samenwerking met de leerlingen zelf, de andere vakleerkrachten, onze 

combinatiefunctionaris en de rest van het team.  

Onze school is dynamisch, creatief en sportief. We zijn dan ook op zoek 

naar een communicatieve, enthousiaste, vakbekwame en sportieve 

collega die goed past in ons team en een bijdrage kan leveren aan de 

verdere ontwikkeling van De Morskring als Gezonde School. Want, 

leren doen we samen, richting de toekomst!  

 

Jouw sollicitatie voorzien van uw motivatie en CV kunt je tot en met 

uiterlijk 27 oktober richten aan directie@morskring.nl  onder 

vermelding van: vacature leerkracht bewegingsonderwijs OBS De 

Morskring.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Rijsbergen 

(071-5760852 of 071-5760853) of een kijkje nemen op onze website 

www.morskring.nl 
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