
 

 

VACATURE: Leerkracht groep 8 op CBS De Wingerd (1,0 fte) 

 
Stichting PCBO Voorst zoekt voor CBS De Wingerd in Twello een leerkracht voor 

groep 8 ter vervanging van zwangerschapsverlof (8 mei t/m 7 juli 2023).  

 
Je bent leerkracht van groep 8 in de laatste maanden van hun schoolloopbaan in het 

basisonderwijs. Je gaat met de groep op kamp en bereidt de eindmusical voor. Om dit tot een 

succes te maken durf je duidelijke kaders te bieden. Je bent consequent en goed in staat om een 

band met de kinderen op te bouwen. Jij zorgt voor structuur en planning in de klas en daarbij bied 

jij de leerlingen een veilige haven. 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. Je vindt het belangrijk om deze 

laatste maanden groep 8 een onvergetelijke tijd te bieden. 

 

CBS De Wingerd werkt vanuit een christelijke identiteit met 

respect voor anderen. De school heeft 215 kinderen, verdeeld 

over 8 groepen. De school is gesitueerd in een mooi, oud en 

karakteristiek gebouw in een prachtig groene omgeving met 

een royaal schoolplein. 

 

We zijn een Kivaschool. 

  

We ervaren een grote mate van betrokkenheid onder ouders, 

en hebben een team met passie voor het vak. We vinden het belangrijk ons continu te blijven 

ontwikkelen. Als team hebben wij het fijn met elkaar en houden we elkaar scherp. 

 

Wij zoeken iemand die: 

• enthousiast is om aan de bovenbouw les te geven; 

• met de groep op kamp wil en de eindmusical wil voorbereiden; 

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

• zelf wil blijven leren/ontwikkelen en samenwerken; 

• zich wil verbinden aan de kernwaarden en visie van De Wingerd; 

• kennis heeft van het EDI instructiemodel. 

 

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

 

Wij bieden: 

• een tijdelijke aanstelling ter vervanging van zwangerschapsverlof. Verlenging van de aanstelling 

binnen de stichting na de zomervakantie behoort tot de mogelijkheden; 

• een enthousiast, collegiaal, betrokken en gedreven team; 

• ondersteuning en coaching; 

• veel ontwikkelmogelijkheden; 

• een mooie, groene en royale werkomgeving; 

• positieve en betrokken ouders; 

• inschaling conform CAO PO in schaal LB. 

 

Solliciteren 

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 6 februari 2023 een brief met motivatie en CV naar het 

volgende mailadres: b.radstake@pcbovoorst.nl 
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De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdagmiddag 8 februari 2023 vanaf 13.00 uur. 
 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de directeur Bert Radstake (tel. 
0571-272 661 of b.radstake@pcbovoorst.nl).  
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