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VACATURE 

Leerkracht groep 2/3 en/of groep 7/8 

De Twirre is een school met PIT. Plezier, inzet en talentontwikkeling zijn voor ons 
voorwaarden om te komen tot leren. Ons onderwijs is kindgericht en waar 

mogelijk thematisch. Zie jij jezelf ’s ochtends naar zo’n school toegaan?  
Dan is deze vacature iets voor jou! 

Dit zijn wij 
De Twirre is een identiteitsrijke ontmoetingsschool. Een “Twirre” is de Friese naam voor een 
dwarrel- of wervelwind. Deze ‘Twirre’ brengt levendigheid en zorgt voor verbinding en 
contacten. Onze school telde per 1 oktober 2020, 156 leerlingen, verdeeld over 7 lokalen. Op onze 
school zijn 12 leerkrachten werkzaam en drie onderwijsassistenten. Daarnaast is er een vakdocent 
voor muziek. 
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te vinden op: 
www.basisskoalledetwirre.nl 
 

Wie zoeken wij?   
Wij zijn op zoek naar een collega die affiniteit heeft met het kleuteronderwijs en/of met groep 7/8. 
Verder:   

- ben je beschikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag; 

- heb je bij voorkeur al enige ervaring met spelend leren en thematisch werken in deze 

groepen. Heb je dat niet? Visie en motivatie zijn leidend voor deze vacature! 

- kan je goed samenwerken en ben je bereid hier tijd en energie in te steken; 

- heb je een PABO diploma; 

- kan je creatief denken; 

- ben je ICT vaardig: we gebruiken Office 365, digibord, tablets, moderne software en een 

variatie aan  werkvormen. 
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Dit bieden wij jou  
Je krijgt een tijdelijk contract tot 1 augustus 2022 met zicht op een vast contract. Het betreft een 
dienstverband van: 

- 24 uur per week (wtf 0,6) in groep 2/3 en/of 

- 8 uur per week (wtf 0,2) in groep 7/8 

De inschaling is volgens CAO PO schaal L10. 
 

Als je meer wilt weten  
Wil je alvast kennis maken met de stichting waar onze school onder valt? Geef je dan via 
werkenbij@stichtingoarsprong.nl  op voor de onlinespeeddate op donderdag 27 mei a.s. tussen 
16:00 en 17:00 uur. De scholen met een vacature stellen zich dan aan je voor en daarna is er de 
gelegenheid om individueel of in groepjes nader met de school van je keuze kennis te maken. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Gosse Bies, directeur 
Telefoonnummer: 06-45705113 
Email: g.bies@stichtingoarsprong.nl  
 

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 mei 2021 jouw motivatie met CV. Deze kun je sturen naar 
werkenbij@stichtingoarsprong.nl.  
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
 

 
 

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD. 


