
 
        Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba 

Sabana Blanco 68-A, Oranjestad Aruba 
 

   Leerkracht onderbouw gezocht!  
    

 
Naam school:    Graf Von Zinzendorf   
Plaats:   San Nicolas, Aruba 
Contactpersoon:  Mevr. Edith Geerman  
e-mail:   gvzbasisschool@gmail.com 
Tel.    (+297) 584-5551 
Whatsapp.   (+297) 563-6855 
Facebook:   Graf Von ZInzendorf School 
  
Beschrijving: De Stichting tot bevordering van opvoeding en onderwijs op basis van het 

protestantschristelijk grondslag, is in 1955 opgericht. De SPCOA verzorgt primair 
en voortgezet onderwijs tot en met de Mavo.  

Vacatures:  
Functietitel:  Kleuterleid(st)er  (2 fte) Leerkracht (4fte) 
Datum benoeming: 1 augustus 2018 1 augustus 2018 
Soort vacature:  Fulltime (32 uur) Fulltime (32 uur) 
     
Omschrijving: De SPCOA zoekt per 1 augustus 2018 enthousiaste, dynamische en flexibele 

collega’s met ervaring in het lesgeven aan onderbouw groepen in een multi-
culturele omgeving.  

 
De School: Aan de Graf von Zinzendorf School, gelegen in San Nicolas, wordt bezocht door 

ruim 200 leerlingen. Onderwijs en opvoeding geschiedt vanuit de protestants-
christelijke levensovertuiging.   

 
Opleiding: PABO 
 
Functie profiel:  Van onze nieuwe collega verwachten wij dat hij/zij: 

 een Protestants-christelijk levensovertuiging heeft, dan wel christelijk 
meelevend is; 

 minimaal 3 jaar ervaring heeft in de onderbouw; 

 in staat is een goed leerklimaat te creëren, stimuleren en bevorderen; 

 communicatief vaardig is in het Engels en/of Papiaments; 

 flexibel is en vanuit een nuchtere blikrichting ons team kan versterken; 

 een open blik heeft naar een multiculturele samenleving en goed kan 
omgaan met diversiteit. 

 innoverend en onderzoekend is en voor wie samenwerken natuurlijk 
overkomt en waarin verbinding wordt gezocht. 

 Zich herkent in de kenmerken: Open – Eerlijk - Grappig – Enthousiast – 
Zorgzaam-Creatief – Geduldig – Lief – Positief – Luistervaardig. 
 



Wij bieden:    

 een driejarig contract op fulltime basis. 

 bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot vaste dienst. 

 salaris gebaseerd op salarisschalen van Land Aruba, in overeenstemming 
met bevoegdheid en leeftijd; 

 vrije overtocht zowel bij uitzending als bij repatriëring;  

 vrij vervoer van huisraad, een bijdrage voor verblijfskosten en vergoeding 
voor uitrustingskosten; 

 recht op plus pakket algemene ziektekostenverzekering en opname in de 
pensioenregeling voor ambtenaren en gelijkgestelden.  

 

Contactinformatie en sollicitatie 

U kunt uw motivatie en cv tot uiterlijk 18 april 2018 o.v.v. sollicitatie leerkracht GvZ sturen naar het 
Bestuur van de SPCOA, Tel: (+297)582 0288, E-mail: spcoa@setarnet.aw.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Edith Geerman, schoolleider tel.nr: 078-
6140106 of 06-38689392. De skype gesprekken worden gehouden binnen anderhalve week na 
ontvangst sollicitatiebrief.  
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