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VACATURE 

Leerkracht groep 8 unit 3 

Kinderen die aangesproken worden op hun talenten en betrokkenheid en 
spelenderwijs principes leren voor persoonlijke effectiviteit en 

samenwerking. Dat is hoe het team van It Bynt de kinderen op school begeleidt. 
Zie jij jezelf ook op deze manier lesgeven? Dan is deze  vacature iets voor jou!   

Dit zijn wij 
Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. 
Het is ons ideaal om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven.   
Wij willen kinderen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse 
afhankelijkheid met de omgeving zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en 
verantwoordelijke mensen. Onze school werkt vanaf schooljaar 2016-2017 aan het invoeren van 
The Leader In Me en de bijbehorende 7 gewoonten. Sean Covey heeft dit concept vertaald naar 
kinderen: ‘The 7 habits of happy kids'. Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen 
en medewerkers meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun 
taak.  
   
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te vinden op:  
www.doarpsskoalleitbynt.nl   
 

Wie ben jij?   
Als wij in jou onze nieuwe collega zien, dan ben je iemand die:  

- bewust kiest voor onze school/dit onderwijsconcept;  

- een Teamplayer is (win-win denken, synergie);  

- van innovaties houdt en die zich wil ontwikkelen;  

- van aanpakken houdt;  

- proactief is,   

- die de zaag scherp houdt en zich verantwoordelijk voelt;  

- een PABO diploma heeft;  

- affiniteit heeft met ICT en W&T;  

- een gymbevoegdheid heeft.  
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Dit bieden wij jou  
Je krijgt een tijdelijk contract met zicht op een vast contract. Het betreft een dienstverband 
van 20 uur per week (wtf 0,5) tot 1 augustus 2022. De uren zijn verdeeld over maandag, dinsdag 
en één keer in de twee weken op woensdag.  
  
De inschaling is volgens CAO PO schaal L10.  
 

Wil je meer informatie?   
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:   
Baukje Bijma, directeur   
Tel: 06-25634680  
Email: b.bijma@stichtingoarsprong.nl  
 

Als je wilt solliciteren? 
Spreekt deze vacature je aan? 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. 


