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HERHAALDE 
OPROEP  

 
VACATURE 

Leerkracht groep 6/7 
wtf 1,0 

De leerlingen van groep 6/7 van de Ichthusschool in Gytsjerk zijn op zoek 
naar jou! Tenminste, als jij hen de wereld wilt laten ontdekken, hen in hun 

kracht zet en een enthousiaste juf of meester bent! Spreekt het 
Daltononderwijs je aan, ben je iemand die zelfstandig werkt, maar op z'n 
tijd ook de samenwerking zoekt? Heb je daarbij ook nog humor? Reageer 

dan snel op deze vacature! 
 

Dit zijn wij 
De Ichthusschool is een Daltonschool en wil een school zijn waar iedereen zich 
thuis voelt: als een vis in het water! In ons onderwijs komen we tegemoet 
aan de behoefte van het kind om liefde, geborgenheid en waardering te 
krijgen. In onze visie is dat de kernvoorwaarde voor een optimale ontwikkeling 
van het kind. Als kinderen zich thuis voelen, staan zij open voor het ontdekken 
van zichzelf en anderen, door te spelen, te leren, te denken en met anderen 
van gedachten te wisselen. 
 
De Ichthusschool staat bekend om het werken vanuit de Daltonvisie gericht op 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder hebben we hoge verwachtingen 
van kinderen en hebben we veel aandacht voor bewegend leren. Daarnaast is 
er een vakleerkracht voor gym, muziek, kunst & cultuur. 
 
Groep 6/7 bestaat uit 19 enthousiaste leerlingen, die ondernemend en leergierig 
zijn. Bekijk hier de video die zij gemaakt hebben. 
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te 
vinden op: www.cbs-ichthusschool.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 
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op: www.stichtingoarsprong.nl. 
 
 

 
Wie ben jij? 
Wij zijn op zoek naar een collega die:   

− een PABO diploma heeft; 
− initiatief durft te nemen; 
− een teamspeler is; 
− pedagogisch vaardig is; 
− een goede relatie op wil bouwen met leerlingen, ouders en collega’s; 
− de christelijke identiteit onderschrijft. 

 

Wat wij jou bieden  
Je krijgt vanaf 6 maart 2023 een tijdelijk contract tot 1 augustus 2023 
vanwege zwangerschapsverlofvervanging. 
 
De inschaling is volgens CAO PO schaal LB, trede in overleg. 
 

Wil je meer weten?  
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: 
Petra van der Veen, directeur Ichthusschool 
Tel: 06-21072452  
Email: p.vanderveen@stichtingoarsprong.nl 
 

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Dan ontvangen wij graag uiterlijk 19 januari 2023 jouw motivatie met CV. Deze 
kun je sturen naar werkenbij@stichtingoarsprong.nl.  
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