
                    
 

 
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke (dalton)leerkracht (0,6 wtf)  

voor de periode vanaf 10 januari 2022 t/m medio juni of tot de zomervakantie i.v.m. een 
zwangerschapsverlof.  

De Dorpsschool 
 
Graag stellen we ons aan je voor! 

De Dorpsschool is een gezellige daltonbasisschool, middenin de dorpskern van Vorden. In ons 
schoolgebouw zijn ook een peuterspeelzaal en een BSO gevestigd van Avonturijn. De 111 kinderen 
zijn in het schooljaar 2021/2022 verdeeld over 4 (combinatie)groepen. Het team bestaat uit 12 
enthousiaste collega’s.  

We werken vanuit een collectieve daltonmissie en –visie, o.a. verder aan het versterken van: 

ü Rekenen; 
ü MijnRapportfolio; 
ü ontwikkelgesprekken met leerlingen; 
ü een rijke leeromgeving. 

 

Wie zoeken wij 
 
We zoeken een enthousiaste, flexibele collega die zich graag persoonlijk ontwikkelt binnen een 
lerend team. We vinden het belangrijk dat je open staat voor het daltononderwijs én dat je ‘gaat 
voor ieder kind’.  

 
Wat bieden wij jou  

 
De Dorpsschool is door het werken vanuit structuren, een rustige, maar zeker ook een dynamische 
school. Het team werkt vanuit de kernwaarden ‘samen-betrokken-vertrouwen-daadkracht’ heel 
graag met je samen.  
 
De Dorpsschool maakt onderdeel 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. 

 

 



 
Procedure 

 
Als je interesse hebt in deze baan, dan nodigen wij je van harte uit om vóór maandag 1 november te 
reageren. Dit kan via de sollicitatielink op https://ijsselgraaf.nl/werken-bij-ijsselgraaf/ . Vervolgens 
vindt de brievenselectie plaats, waarna op maandag 8 november sollicitatiegesprekken plaats zullen 
vinden.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de directeur van De 
Dorpsschool, Marit Ranzijn, mobiel 06-25165014, maritranzijn@dorpsschool.nl 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 
 
 


