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VACATURE 

Leerkracht bovenbouw-unit  
Wil jij werken op een leuke school met een enthousiast, jong team? Vind je het 

belangrijk om vooral te kijken wat de leerling van jou nodig heeft en kun je goed 
samenwerken vanuit vertrouwen? Dan is CBS de Wrâldpoarte in Garyp echt een 

school voor jou! 

Dit zijn wij 
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. 
 
CBS De Wrâldpoarte (wereldpoort) wil een ‘poort’ zijn, waar onze leerkrachten hun handen 
beschermend uitsteken naar ieder 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 zoeken wij?   
We zoeken een leerkracht voor onze bovenbouw-unit (leerjaar 5,6,7,8 met drie stamgroepen)  
Wij werken volgens het concept Coöperatief Onderwijs. 
 

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

- heb je een afgeronde PABO diploma; 
- ben je flexibel; 
- ben je ICT vaardig (we gebruiken Office 365, digibord, tablets, moderne software); 
- kan je goed samenwerken; 
- heb je een professionele opstelling; 
- kan je creatief denken; 
- onderschrijf je de christelijke identiteit; 

 

https://www.dewraldpoarte.nl/
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Wat wij jou bieden  
Je krijgt bij ons een tijdelijk contract met zicht op een vast contract. Het betreft een 
dienstverband van 24 tot 32 uur per week (wtf 0,6-0,8) tot 1 augustus 2022. De dagen zijn in 
overleg. 
 

Als je meer wilt weten  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Anna Doornbos Houwer: directeur 
Telefoonnummer 06-21 61 23 95  
E-mailadres: a.doornbos@stichtingoarsprong.nl 
 

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Dan ontvangen wij graag uiterlijk 7 oktober 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 . 
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