
 

 
 

 

 

Spaarnesant is het bevoegd 

gezag van alle 25 openbare 

scholen voor primair, speciaal 

primair en speciaal onderwijs in 

de gemeente Haarlem. Bij 

Spaarnesant werken ongeveer 

900 personeelsleden aan goed 

onderwijs voor ongeveer 6700 

leerlingen. 

 

Spaarnesant is een open 

onderwijsinstelling die staat voor 

maximale ontplooiing van al haar 

leerlingen. De scholen van 

Spaarnesant bieden de leerlingen 

een passend onderwijsaanbod en 

vinden het belangrijk dat zij 

gelukkig zijn op school. 

Leerlingen van Spaarnesant 

maken goed voorbereid en met 

zelfkennis en zelfvertrouwen hun 

volgende stap in het onderwijs en 

in de maatschappij. 

 

 

Wil je meer informatie? 
Wil je meer informatie over de  

A-pool stuur dan een e-mail naar 

anja.vander.klein@spaarnesant.nl 

 

 

Direct aanmelden? 
Je sollicitatiebrief met curriculum 

vitae kun je per e-mail richten 

aan pz@spaarnesant.nl 

 

 

      

 

 

Werken bij Spaarnesant 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent dus wil jij, samen met 

ons, werken aan onze ambities? Ben jij toe aan een nieuwe 

uitdaging? Ontdek wat voor impact je kunt maken binnen 

Spaarnesant. Als je bij Spaarnesant werkt, maak je deel uit van 

een plezierige, inspirerende en een mensgerichte organisatie.  

 

Haal het beste uit jezelf 

Bij Spaarnesant werken we samen voortdurend aan een betere 

toekomst voor ons allemaal. Ontwikkeling staat hierbij centraal: 

als jij groeit, groeit Spaarnesant ook. Ons personeelsbeleid is 

daarbij gericht op het beste uit jezelf te halen. 
 

Wij zoeken jou! 

In het begin word je als nieuwe medewerker ingezet als A-

pooler. Een A-pooler is werkzaam op alle Spaarnesant scholen 

waar vaste leerkrachten tijdelijk vervangen dienen te worden, 

bijvoorbeeld wegens ziekte of zwangerschapsverlof. Dit geeft 

jou als A-pooler de unieke kans om een goed beeld te vormen 

van de diverse scholen/onderwijsconcepten/groepen binnen 

Spaarnesant. 

 

Betrokken en enthousiaste A-pooler 
die: 

 op zoek is naar een leuke baan in het primaire onderwijs  

 een onderwijsbevoegdheid heeft of bijna is afgestudeerd  

 verschillende scholen van Spaarnesant wil leren kennen 

 breed inzetbaar is 

 een flexibele instelling heeft 

 en het beste uit zichzelf wil halen 

 

Wat bieden wij? 

 de mogelijkheid om op basis van 

vervangingsaanstellingen in korte tijd veel ervaring op te 

doen bij een groot aantal scholen.  

 afwisselend werk dat je volop gelegenheid biedt je 

vaardigheden als leerkracht verder te ontwikkelen en je 

opgebouwde ervaring in te zetten.  

 de mogelijkheid jezelf te oriënteren op verschillende 

scholen en onderwijsvormen.   

 een unieke kans om binnen Spaarnesant door te 

stromen naar een school die bij jou past  

 een tijdelijk jaarcontract met een salaris conform CAO 

PO 

 professionalisering binnen onze Spaarnesant Academie 

 leuke en betrokken collega’s 

 

 

mailto:anja.vander.klein@spaarnesant.nl
mailto:pz@spaarnesant.nl

