
Stichting PCBO Voorst zoekt voor basisschool  

CBS De Wingerd een groepsleerkracht voor de 

instroomgroep  
  

Basisschool CBS de Wingerd          

H.W. Iordensweg 9         

7391 KA Twello  

Website: https://dewingerd-pcbovoorst.nl/   

  

Onze school  

 
 

 

  

Het betreft hier een vacature voor een  

leerkracht instroomgroep 

Werktijdfactor 0,85 
Periode: 1 maart t/m 16 juli 2021.  

  
 

 

  

‘Samen het beste uit jezelf halen’  

  

Op basisschool De Wingerd werkt een enthousiast en gemotiveerd team met veel inzet en passie. 

Zo willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met 

ouders én uiteraard met de kinderen zelf. Ook maken we hierbij gebruik van de expertise van de 

deelnemers van het zorgteam: de onderwijscoach, maatschappelijk werkster en de 

schoolverpleegkundige. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich cognitief, creatief, sociaal 

én emotioneel ontwikkelen. CBS De Wingerd is een open christelijke school en gebruiken de bijbel 

als inspiratiebron.  

  

We willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep. We bereiden ze voor op 

een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste uit de leerlingen halen hebben ze 

grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een 

gelukkige én leerzame tijd op onze school.  
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Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn: enthousiasme, vertrouwen, samenwerking, relatie én 

inspiratie.  

We zijn erg trots op onze top 5: 

  KiVa school 

                              Persoonlijke begeleiding 

                          Ontdekken van talent  

                        Digitaal onderwijs  

                        Engels 

                

  

Wij zijn een lerende organisatie en leren volgens de werkwijze van Stichting LeerKRACHT, met 

kenmerkende instrumenten als bordsessies, werksessies, regelmatige klassenbezoeken met 

feedbackgesprekken. Deze manier van werken verhoogt het draagvlak, de motivatie en het 

werkplezier van ons team. Het verlaagt zelfs onze werkdruk.   

Elke dag samen een beetje beter. We hebben passie!  

 

In de kleutergroepen zijn wij in ontwikkeling om groepsdoorbroken te werken. Er wordt 

gedifferentieerd middels kleine kringen om de kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. 

Dit betekent dat de leerkrachten en onderwijsassistenten van de groepen 1 en 2 nauw samenwerken 

om het onderwijsaanbod zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Voor de kinderen is er de 

mogelijkheid om te spelen en leren in verschillende ruimtes. 

  

De ouders van onze kinderen zijn betrokken mensen die actief zijn in de verschillende 

ouderwerkgroepen.   

  

Ben jij?  

  

✓ Ervaren in de kleutergroepen?  

✓ Geduldig met jonge kinderen?  

✓ Flexibel?  

✓ Collegiaal?  

✓ Communicatief vaardig met ouders?  

✓ Initiatiefrijk?  

✓ Betrokken?  

✓ Lerend?  

✓ Samenwerkend?  

✓ Enthousiast?  

✓ Gediplomeerd?  

✓ Enthousiast over werkwijze Stichting LeerKRACHT?  

  

Dan moet jij zeker solliciteren!  

  

Het betreft hier een tijdelijke baan t/m 16 juli. 

  

  



Wij bieden  

  

✓ Een team van 14 leerkrachten, 5 onderwijsassistenten, een conciërge en een schoolleider.  

✓ De mogelijkheid om vrijblijvend kennis te komen maken.   

✓ Een wtf van 0,85. Het betreft de dagen: maandagmorgen, dinsdag, woensdagmorgen, 

donderdag en vrijdagmorgen.   

✓ Begeleiding van een expertcoach indien je nog geen 3 jaar in het onderwijs werkt.  

✓ Een groep die start met (ongeveer) 8 kinderen en eindigt met (ongeveer) 18 kinderen, waarbij je 

veel samenwerkt met de leerkrachten van groep 1 en 2.   

 

  

Meer informatie  

  

Voor meer informatie graag telefonisch contact op nemen met schoolleider Arjan Wierenga (0571-

272661).   

  

Interesse?  

  

Ben jij de leerkracht die wij zoeken? Stuur dan een motivatiebrief met CV t/m dinsdag 5 januari aan: 

vacature-dewingerd@pcbovoorst.nl.  

  

Een sollicitatiegesprek en een proefles maken deel uit van de procedure. De gesprekken worden 

gevoerd in week 2 (maandag 11 januari t/m vrijdag 17 januari). 

  

  

  


