
Werken bij de Rotterdamse Schoolvereniging? 

Het bestuur van de Rotterdamse Schoolvereniging zoekt met ingang van het nieuwe 
schooljaar: 

 

Voor RSV l (Noord) en ll (Zuid) 

1. Vakdocent Lichamelijke Opvoeding 
0,9 FTE  

 

Voor RSV ll (Rotterdam Zuid) 

2. Leerkracht voor groep 5 (0,6 - 1 FTE)  

3. Remedial Teacher voor 2 ochtenden in de week 

bij voorkeur in combinatie met bovenstaande leerkracht-vacature 

 

Voor RSV l (Noord) 

4. Interim Interne Begeleider (3 á 4 dagen) 

 

De scholen van Rotterdamse Schoolvereniging zijn unieke, fijne, rustige basisscholen met een rijke 
historie die teruggaat tot 1880. RSV I staat op Noord en telt 16 klassen en RSV ll staat op Zuid en telt 
8 klassen. 

Er wordt op de scholen van de Rotterdamse Schoolvereniging gewerkt vanuit rust, reinheid en 
regelmaat. Het schoolconcept, gekenmerkt door een eigentijds leerstofjaarklassensysteem, staat 
garant voor een cultuur waarin je als leerkracht echt aan lesgeven toekomt. Duidelijkheid, orde en 
structuur worden schoolbreed gehanteerd. De kwaliteit van het onderwijs wordt mede vormgegeven 
door de aanwezigheid van een groot aantal vakleerkrachten. Er wordt gewerkt met een stabiel en 
hecht team in een collegiale sfeer. 

Wij komen graag in contact met medewerkers die zich aangesproken voelen door bovenstaande 
principes.  

Aanvullende informatie: 

Vacature 1:  
Verdeling werkdagen:  
- maandagochtend en vrijdag op RSV ll 
- dinsdag, woensdag en donderdag op RSV l 
Afgeronde of bijna afgeronde ALO-opleiding vereist 

Vacature 2:  
Werkdagen in overleg, mogelijkheid om functie aan te vullen met taken als ICT-coördinator 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school, mevrouw C. van den 
Boogaart-Spruijt. Zij is te bereiken op telefoonnummer 010-4138999 of per e-mail: 
vandenboogaart@rsv.nl 

Sollicitaties, inclusief CV, kunnen tot uiterlijk 10 juli 2022 worden gericht aan het bestuur van de 
Rotterdamse Schoolvereniging, Schiedamsesingel 155, 3012 BB Rotterdam. Reactie per e-mail is ook 
mogelijk op administratie@rsv.nl 
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