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VACATURE 

Leerkracht level 6/7/8 

Het enthousiaste, relatief jonge en nieuwe team van CBS De Wrâldpoarte werkt 
volgens het onderwijsconcept Coöperatief Onderwijs. Dat betekent dat er een 

bovenbouw- en een onderbouwunit is waarin groepsdoorbroken in levels wordt 
gewerkt. Spreekt jou dit aan? Reageer dan snel op deze functie! 

Dit zijn wij 
De naam van onze school De Wrâldpoarte betekent Wereldpoort, poort naar de wereld. Een mooie 
vergelijking met onze school! Een kind dat zijn handen uitstrekt naar de volwassene die hij bereikt 
door de poort. CBS De Wrâldpoarte wil een ‘poort’ zijn, waar onze leerkrachten hun handen 
beschermend uitsteken naar uw kind om het te begeleiden naar de volwassenheid. Zo kan het met 
vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Onze naam maakt onze identiteit duidelijk: CBS De 
Wrâldpoarte is een christelijke school.  
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te vinden op: 
www.dewraldpoarte.nl.   
 

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

- ben je in het bezit van een PABO diploma; 

- ben je flexibel; 

- ben je ICT vaardig; 

- is samenwerking een sterk punt van jou; 

- heb je een professionele opstelling; 

- kan je creatief denken; 

- onderschrijf je de christelijke identiteit; 

- hopen we dat je bewegingsonderwijs mag geven. 
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Wat wij jou bieden  
Het betreft een dienstverband met zicht op een vast contract. Je werkt 24 uur per week (wtf 0,6) 
tot 1 augustus 2022. Hierna wordt de WTF 0,4. De uren zijn verdeeld over maandag, dinsdag en nog 
een dag in overleg.  
 
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: 
Anna Doornbos: directeur 
Telefoonnummer 06- 21612395 
Email: a.doornbos@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. 


