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VACATURE 

Leerkracht groep 4-5 

Op CBS de Ichthusschool in Gytsjerk werkt een jong en enthousiast team. Samen met 
de leerlingen van groep 4-5 zijn zij op zoek naar een nieuwe collega. Ben jij een 
enthousiaste leerkracht die initiatief durft te nemen en heb je affiniteit met het 

Dalton onderwijs? Aarzel dan niet en solliciteer op deze functie! 

Dit zijn wij 
De Ichthusschool is een Daltonschool en wil een school zijn waar iedereen zich thuis voelt:  
als een vis in het water! Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om te willen leren, zij willen hun 
kennis uitbreiden. Wij helpen kinderen betrokken en verantwoordelijk te zijn en zelfstandig te werken. 
Dat kan alleen of in groepen. De leerlingen werken aan taken die gedeeltelijk voortkomen uit eigen 
leervragen en gedeeltelijk worden aangestuurd door de leerkracht. In ons onderwijs zijn we gericht op 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en hebben we hoge verwachtingen van kinderen en elkaar.  
 
Meer informatie over onze school is te vinden op: www.cbs-ichthusschool.nl 
 

Wie zoeken wij?   
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die initiatief durft te nemen, maar ook hulp durft te 
vragen als dat nodig is. 
 
Word jij onze collega? Dan ben jij iemand die:  

- veel affiniteit heeft met het daltononderwijs en bij voorkeur al ervaring binnen een 
daltonschool heeft opgedaan. Dit mag ook een LIO-stage zijn; 

- zelfstandig een gedifferentieerd onderwijsaanbod kan vormgeven; 
- een goed klassenmanagement en structuur kan bieden; 
- goed kan samenwerken met collega’s. 

Wat wij jou bieden  
Je krijgt een tijdelijk contract met zicht op een vast contract. Het betreft een dienstverband van  
wtf 1,0 per week tot 1 augustus 2022. 
 
De inschaling is volgens CAO PO schaal L10. 
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Als je meer wilt weten  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Petra van der Veen, waarnemend directeur Ichthusschool 
Tel: 058-2562474/06-51072452 
Email: p.vanderveen@stichtingoarsprong.nl 
 

Wil je solliciteren? 
Spreekt deze vacature je aan? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 2 juni 2021 jouw motivatie met CV. 
Deze kun je sturen naar werkenbij@stichtingoarsprong.nl.  
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne sollicitant/kandidaat. 
 

 
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

 
 


