
 

Vacature Hoi Pippeloi Onderwijs op maat 
Meerdere vacatures voor zowel onderbouw, middenbouw en bovenbouw 
 

School in Veendam 

Sinds augustus 2020 bestaat Hoi Pippeloi Onderwijs. Vanaf 1 augustus 2023 zijn wij een 

bekostigde basisschool en daarom hebben wij de ambitie om te groeien. Hiervoor zijn wij 

op zoek naar een collega die toe is aan een nieuwe uitdaging en in het bezit is van een 

PABO diploma.  

 

Het gemiddelde kind bestaat niet, daarom geloven wij in gepersonaliseerd leren bij het 

Integraal Kindercentrum Hoi Pippeloi. Bij ons staat het kind centraal. Wij bieden een 

omgeving waarin iedereen op ontdekkingstocht kan gaan, om te zien waar zijn of haar 

talenten liggen, deze in te zetten en verder te ontwikkelen.  

 
We werken met thema’s, stamgroepen en leerpleinen. Ook mogen de kinderen 

meebeslissen en vinden we hun mening erg belangrijk. We hopen hun nieuwsgierigheid 

te kunnen prikkelen en laten de kinderen op hun eigen manier hun talenten ontdekken. 

Zo blijft het leren uitdagend, maar vooral leuk! 

 

Wij zoeken jou! 

➢ Je bent hongerig, gedreven en op zoek naar nieuw, anders en beter; 

➢ Je durft fouten te maken, bent bereid om te leren en wilt nieuwe paden 

ontdekken; 

➢ Ieder kind uniek is en daarom vind je dat ieder kind iets anders nodig heeft dan 

de standaard; 

➢ Je blijft daarom zoeken om samen met je collega’s te vinden wat werkt voor dat 

ene kind; 

➢ Je kent je kwaliteiten, maar ook je tekortkomingen.  
 

 

 

 
 

 



 

Jij zoekt ons! 

Hoi Pippeloi biedt een innovatieve, creatieve en dynamische werkomgeving. We zijn nu 

ruim 2 jaar aan het bouwen aan ons onderwijs, dus samen met een ambitieus team mag 

je meebouwen en meedenken aan ons Integraal KinderCentrum. We bieden je de kans 

om je te ontwikkelen, cursussen en opleidingen te volgen en je talenten te delen in onze 

organisatie.  

 

Jij krijgt 

➢ Een contract voor één jaar; 

➢ Er zijn zowel fulltime vacatures als vacatures voor 2-3 dagen werken; 

➢ Uitzicht op een vast dienstverband; 

➢ Een passend salaris conform CAO Primair Onderwijs; 

➢ Bijdrage in de pensioenopbouw bij Pensioenfonds PGGM; 

➢ Reiskosten woon-werkverkeer bij een minimale afstand van 15 kilometer enkele 

reis; 

➢ Tegemoetkoming voor de kosten van je zorgverzekering. 

 

 

Reageer! 

Ben je het helemaal eens met onze ideeën betreft onderwijs, klaar om in het diepe te 

springen en mee te werken aan onze nieuwe IKC? Per direct of zo snel mogelijk 

beschikbaar en de bevoegdheid om les te mogen geven?  

 

Reageer dan snel! Dit kan tot 1 maart 2023.  

 

Contactgegevens: Hoi Pippeloi, t.a.v. Merove Loots, Groningenlaan 93, 9642 EH 

Veendam E-mail: sollicitatie@hoipippeloi.nl Tel: 0598 380522 
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