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VACATURE 

Leerkracht groep 5/6 

Onze leerkrachten werken samen met kinderen, ouders en elkaar in een 
plezierige sfeer. Vertrouwen, duidelijke verwachtingen, openheid en respect 

vormen de basis voor een veilige omgeving waarin een kind zich optimaal kan 
ontplooien. Groep 5/6 is een sociale en cognitief sterke groep die uitdaging nodig 

heeft. Ga jij ook graag een uitdaging aan? Dan is deze vacature iets voor jou! 
 

Dit zijn wij 
We werken zoveel mogelijk vanuit de onderwijsbehoefte van het kind. Dit betekent in de praktijk 
dat wij rekening houden met verschillen. We geven les met eigentijdse en aantrekkelijke methodes 
en wij maken gebruik van een elektronische leeromgeving.  We werken met meerdere 
vakdocenten en geven ruimte voor de kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.  
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie kun je vinden op:  
www.cbsdewinde.nl.   
 

Wie ben jij?   
Als jij onze nieuwe collega wordt, dan: 

- ben je een enthousiaste teamplayer die graag gestructureerd werkt; 

- heb je bij voorkeur ervaring met het draaien van een combinatiegroep; 

- heb je een PABO diploma; 

- ben je ICT vaardig; 

- sta je positief tegenover christelijk onderwijs/de christelijke identiteit. 

 

Dit is wat wij jou bieden  
Het betreft een tijdelijke dienstverband in verband met de vervanging van een 
zwangerschapsverlof. Tot de kerstvakantie betreft het 40 uur per week (wtf 1,0). Daarna wordt de 
wtf 0,4 tot 1 augustus 2022. De dagen zijn in overleg. 
 
De inschaling is volgens CAO PO schaal L10. 
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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: 
Jan Hildo Feenstra, directeur  
Tel: 06-30563112 
Email: jh.feenstra@stichtingoarsprong.nl  
 

Heb je belangstelling? 
Heb je belangstelling voor deze functie? 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. 


