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HERHAALDE 
OPROEP 

 
VACATURE 

Leerkracht groep 5/6 
wtf 0,8 

Op It Bynt spreken wij kinderen aan op hun talenten en 
betrokkenheid. Wij leren hen spelenderwijs principes voor 

persoonlijke effectiviteit en samenwerking. Zie jij jezelf ook op deze 
manier werken? Dan is deze vacature iets voor jou! 

 

Dit zijn wij 
Op onze identiteitsrijke ontmoetingsschool komen we tegemoet aan de 
basisbehoeftes van het kind. Om te komen tot leren bieden wij de kinderen 
veiligheid, vertrouwen in eigen kunnen en ruimte om zelf keuzes te mogen 
maken. Onze school werkt met het onderwijsconcept 'The Leader In Me' en de 
bijbehorende 7 gewoonten. Stephen Covey heeft dit concept vertaald naar 
kinderen: ‘The 7 habits of happy kids'. Door de toepassing van deze 7 
gewoonten leren kinderen belangrijke levenslessen en wordt bijgedragen aan hun 
persoonsontwikkeling.  
Op onze pas verbouwde school zitten momenteel 90 kinderen. We werken in 
units en de school is ingericht op groepsdoorbrekend onderwijs. De school telt 
8 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten. 
 
Wij zoeken een collega voor groep 5/6. In groep 5 zitten 8 leerlingen en in 
groep 6 zitten 15 leerlingen. Het is een enthousiaste en energieke groep. De 
kinderen houden van afwisselende werkvormen en zijn graag actief bezig. 
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze school! Meer informatie is te 
vinden op: www.doarpsskoalleitbynt.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 
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onderwijs voor de ruim 1700 leerlingen. Meer informatie over Oarsprong vind je 
op: www.stichtingoarsprong.nl 
 

 

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

• een PABO diploma heeft;  
• graag samenwerkt en goed contacten kan opbouwen en onderhouden met 

de collega’s;  
• kan relativeren; 
• ervaring heeft in het lesgeven in de middenbouw;  
• oog heeft voor de basisbehoeftes van de kinderen; 
• het Fries minimaal passief beheerst;  
• bewust kiest voor een identiteitsrijke ontmoetingsschool; 
• humor heeft! 
 

Dit bieden wij jou  
Het betreft een dienstverband van 32 uur per week (wtf 0,8), die per direct 
ingaat. Werkdagen zijn van dinsdag t/m vrijdag. 
  
De inschaling is volgens CAO PO schaal LB, trede in overleg. 
 

Wil je meer informatie?   
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:   
Gosse Bies, (interim) directeur   
Tel: 06-45705113 E-mail: g.bies@stichtingoarsprong.nl  
 

Als je wilt solliciteren 
Spreekt deze vacature je aan? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 18 januari 
2023 jouw motivatie met CV. Deze kun je sturen 
naar werkenbij@stichtingoarsprong.nl. 
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