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VACATURE 

Leerkracht groep 6 en 8 
totaal wtf 0,6 

Kinderen goed onderwijs en een goede algemene vorming bieden. 
Dat is het ideaal van het team van de Klimstien! Als jij goed kunt 
samenwerken, graag de handen uit de mouwen steekt en openstaat 

voor innovatie, dan komen wij graag met jou in contact! 

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 bieden.   

Wij willen niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op 

maatschappelijk gebied. We beginnen daarmee in de school zelf met het concept van Stephen Covey: 

The Leader in Me en de bijbehorende 7 gewoonten. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf 

ontwikkelen. Stephen Covey heeft dit concept vertaald naar kinderen: ‘The 7 habits of happy kids'. 

Kinderen worden hierbij aangesproken op hun talenten en betrokkenheid en het leert hen 

spelenderwijs principes voor persoonlijke effectiviteit en samenwerking.  

Voor groep 6 met 23 leerlingen en groep 8 met 25 leerlingen, zoeken wij met ingang van het nieuwe 

schooljaar voor drie dagen per week een collega.  

 

Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te vinden op: 

www.deklimstien.nl 

 
Onze school maakt deel uit van Oarsprong. Oarsprong is een christelijke organisatie die 

toekomstgericht en inspiratievol onderwijs biedt aan ieder kind. De organisatie bestaat uit acht 

christelijke scholen en vier ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel. 200 medewerkers 

verzorgen het dagelijkse onderwijs voor de ruim 1700 leerlingen. Meer informatie over Oarsprong vind 

je op: www.stichtingoarsprong.nl 
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Ben jij de collega die wij zoeken? 
Als jij de collega bent die wij zoeken, dan: 

• ben je een aanpakker;  
• wil je je blijven ontwikkelen; 
• neem je een proactieve houding aan; 
• heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
• kies je bewust voor het onderwijsconcept van onze school; 
• ben je een teamplayer; 
• sta je open voor innovatie; 
• heb je een PABO diploma. 

 

Wat wij jou bieden  
Je krijgt met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 een tijdelijk contract tot 1 augustus 2023 
met zicht op een vast contract. Het betreft een dienstverband van: 
 
- 8 uur per week (wtf 0,2) in groep 6. De werkdag is woensdag 
- 16 uur per week (wtf 0,4) in groep 8. De werkdagen zijn donderdag en vrijdag. 
 
De inschaling is volgens CAO PO. 

 

Als je meer wilt weten  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:   
Baukje Bijma, directeur   
Tel: 06-25634680  
Email: b.bijma@stichtingoarsprong.nl  
 

Ben jij de leerkracht die wij zoeken? 
Dan nodigen wij je van harte uit om je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 13 juli 2022 te mailen naar: 

werkenbij@stichtingoarsprong.nl.  

 

 

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD . 
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