
 

 

VACATURE: Leerkracht groep 1 

 
PCBO Voorst zoekt voor CBS De Oase voor groep 1 een leerkracht (0,2 fte) ter vervanging 

zwangerschapsverlof! 

 

Samen met jouw duo geef je vanaf 12 januari 2023 elke donderdag les aan groep 1. Je durft 

duidelijke kaders te stellen. Je bent goed in staat om een band met de kinderen en ouders op te 

bouwen. Jij zorgt voor structuur en planning in de klas en daarbij bied jij de kinderen een veilige 

haven. Naast de primaire taken van het ondersteunen bij het onderwijsprogramma, het verzorgen 

van de lessen en de leerlingenbegeleiding lever je ook bijdrage aan de brede inzetbaarheid in de 

school. 

 

Jij bent pedagogisch en didactisch onderlegd en hebt de behoefte jezelf 

te ontwikkelen en verder te professionaliseren in kennis en 

vaardigheden die behoren tot het vak. Je hebt een belangrijke rol en 

bent onmisbaar. Samen met jouw collega’s zorg jij ervoor dat elk kind 

écht de aandacht krijgt die zij nodig hebben. 

 

De Oase is een The Leader in me school, we werken aan de 7 

‘gewoonten’ van Stephen Covey. Onze teamdrijfveren om dit te bereiken 

zijn onze kernwaarden: Leiderschap- Eigenaarschap – Excellentie – 

Synergie – Diversiteit – Groei. 

 

CBS De Oase werkt vanuit een christelijke identiteit met respect voor anderen. De school groeit 

momenteel in leerlingaantal en heeft 170 kinderen, verdeeld over 7 groepen. De school is 

gesitueerd in een geheel nieuw gebouw, samen met nog twee scholen en kinderopvang. Samen 

vormen we een Brede School. 

 

Wij zoeken iemand die: 

• Enthousiast is om aan de onderbouw les te geven 

• Vanuit een positieve benadering met kinderen, collega’s en ouders werkt 

• Zelf wil blijven leren/ontwikkelen en samenwerken 

• Vanuit een christelijke levensovertuiging wil werken 

• Zich wil verbinden aan de kernwaarden en visie van De Oase 

• Wil werken met de gewoonten van ‘The Leader in me’ 

• Ervaring heeft met het EDI instructiemodel 

 

Ook bijna-afgestudeerde PABO studenten worden van harte uitgenodigd te solliciteren. 

 

Wij bieden: 

• Een tijdelijke aanstelling vanaf 12 januari t/m 5 juli 2023 ter vervanging van 

zwangerschapsverlof. Uitbreiding of verlenging van de aanstelling binnen de stichting behoort 

tot de mogelijkheden 

• Een enthousiast, collegiaal, betrokken en gedreven team 

• Ondersteuning en coaching 

• Veel ontwikkelmogelijkheden 

• Een nieuwe en frisse werkomgeving 

• Positieve en betrokken ouders 

• Inschaling conform CAO PO in schaal LB 

  

https://deoase-pcbovoorst.nl/


 

 

Solliciteren 

Heb je interesse? Stuur dan voor maandag 14 november a.s. een brief met motivatie en CV naar 

het volgende mailadres: vacature-deoase@pcbovoorst.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland 

op donderdag 17 november 2022 vanaf 16.00 uur. De vacature wordt zowel intern als extern 

uitgezet. 

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de directeur Monique Rodenburg 

(tel. 0571-272400 of m.rodenburg@pcbovoorst.nl) 
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