
                    
 

Voor onze prachtige school in Doetinchem Noord zijn wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval met 
ingang van 1 november op zoek naar een  

 
Leerkracht (0,4 fte) 

(op maandag en dinsdag in groep 6-7) 
 

Mocht je graag fulltime willen werken dan kan deze vacature ook in combinatie met de vacature 
op Obs de Horizon worden ingevuld. Op https://ijsselgraaf.nl/vacatures/ zijn de volledige 

vacatures ook te vinden.  
 

OBS het Noorderlicht 
 
OBS het Noorderlicht is een openbare school met een gedifferentieerde populatie van ongeveer 220 
leerlingen.  

 
Het Noorderlicht is een prachtig natuurfenomeen van veelkleurig bewegend licht dat straalt in de 
nacht.  Het is zonne-energie die er altijd is, maar alleen onder bepaalde condities te zien is. 

Als kinderen kunnen doen waar ze van houden 

Als ze hun talenten leren kennen en benutten 

Als ze goed in hun vel zitten  

Dan is het net alsof je ze ziet stralen.  

Dat is onze missie:  

o De juiste condities creëren zodat onze leerlingen kunnen stralen. 
o Kansrijk en uitdagend onderwijs bieden voor ieder kind 

 

Ons motto is: Het Noorderlicht, ieder kind INzicht! 

 
Obs het Noorderlicht maakt deel uit van IJsselgraaf Scholengroep. Bij IJsselgraaf  krijg jij alle ruimte 
om te groeien, net zoals onze 2800 leerlingen op onze 15 openbare basisscholen in de gemeenten 
Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarbij gaan we 



uit van wat een kind kan. We werken nauw samen met partijen in het sociale domein van kinderen 
en vanuit een breed aanbod bieden wij naast onderwijs ook kinderopvang. We vinden het belangrijk 
dat we dit doen met professionals die enthousiast en betrokken zijn. 
 
 

Wie zoeken wij 
 
Jij bent een leerkracht die: 

• enthousiast en constructief onderwijs biedt aan onze kinderen; 
• over ‘leerkracht’ beschikt en mogelijkheden ziet om de passie of het talent te stimuleren 

waar ieder kind over beschikt. 
• duidelijk en prettig kan communiceren; 
• humor heeft. 

 
 

Wat bieden wij jou  
 
Een boeiende werkplek met: 
• Oog voor elkaar; 
• Betrokkenheid; 
• Waardering; 
• Leergierige leerlingen en leerkrachten; 
• Plezier; 
• Verantwoordelijkheid; 
• Ontwikkeling. 
 
Je krijgt een tijdelijke aanstelling tot 1-8-22 met een inschaling in salarisschaal L10 CAO PO.   
Van toepassing is ook de arbeidsmarkttoelage voor personeel op scholen met een uitdagende 
leerlingpopulatie. 
 

Procedure 
 
Hebben we het hier over jou?  
Reageer dan vóór 28 september via de sollicitatielink op https://ijsselgraaf.nl/werken-bij-ijsselgraaf/. 
 
De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 28 september. 
 
Heb je vragen? 
Neem gerust contact op met mij. 
Antoine Rossewij, 
Directeur van OBS het Noorderlicht 
info@hetnoorderlichtdoetinchem.nl 
mobiel: 06 38788282 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 
 
 


