
                    
 

 
Wij zijn met ingang van 10 januari 2022 op zoek naar een 

 
Leerkracht groep 1/2 (0,6 of 0,8 fte) 

 
Het betreft in eerste instantie een vervanging wegens zwangerschapsverlof tot de zomervakantie, 
verlenging van het dienstverband binnen Ijsselgraaf Scholengroep behoort tot de mogelijkheden  

 
obs Mozaïek, Dichteren  

 
Onze visie en missie: 
Om kinderen goed voor te bereiden op hun volgende stap zien wij de kernvakken rekenen, lezen en 
taal als basis. We leren hen (kritisch) denken in een wereld waar veel informatie en meningen op ons 
afkomen. Het kunnen reguleren van je denken, je motivatie en gedrag draagt bij aan het doelgericht 
werken aan een taak en het nemen van verantwoordelijkheid hiervoor. We leren kinderen op 
verantwoorde wijze het heft in eigen handen te nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of 
voorschriften te volgen. Wij vinden het essentieel dat wij op school kunnen omgaan met allerlei 
sociale situaties en waardering kunnen opbrengen voor de ander en onszelf.  

We bieden de leerlingen en elkaar ruimte voor onze talenten, nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, 
denkvermogen en creativiteit. We werken effectief, gelijkwaardig en met plezier samen, we 
vertrouwen in mogelijkheden en gaan uitdagingen aan. We hechten belang aan spelend leren en 
lerend spelen, omdat dit van nature bij kinderen past. Team en ouders weten dat zij een voorbeeld 
zijn voor de kinderen en gedragen zich ook zo.  

Onze kernwaarden zijn:  
zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid & verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. 

Leerlingen die bij ons van school gaan, staan met beide benen op de grond en durven te dromen. Ze 
hebben veel geleerd en hebben van ons het vertrouwen gekregen dat zij zich nog verder kunnen 
ontwikkelen. Ze kunnen vriendschappen aangaan, dragen zorg voor hun omgeving en laten anderen 
in hun waarde. Ze kennen hun talenten en gaan een uitdaging niet uit de weg. Ze kunnen spelen, 
leren en denken na. Ze hebben vertrouwen in hun toekomst. 

Op onze school zetten we in alle groepen in op ontwikkeling van de kernwaarden door: 
Coöperatief leren 
Bewegend leren 
Kanjertraining en Gelukskoffer 
Ruimte voor maatwerk 
Zelfstandig plannen en kiezen 

Dit doen kinderen in hun eigen groep, op het leerplein en groepsdoorbroken. 
 

 



Obs Mozaïek 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. 
 
 

Wie zoeken wij 
 

Een enthousiaste, toegankelijke collega die met plezier en betrokkenheid tijdelijk bij ons komt 
werken in groep 1/2 en samen met het onderbouwteam de doorgaande lijnen uitwerkt bij het 
spelend leren. 

 

Wat bieden wij jou  
 
Je komt terecht in een gedreven team, volop in ontwikkeling, waarin we hard werken en gezelligheid 
op gezonde wijze combineren. We hebben oog voor elkaar en onze leerlingen en zorgen samen voor 
goed en uitdagend onderwijs. 
 
Informatie over onze school is te vinden op www.obsmozaiek.nl  
 
Je krijgt een tijdelijke aanstelling lopend van 10 januari 2022 t/m 31 juli 2022. Verlenging van de 
aanstelling binnen Ijsselgraaf Scholengroep behoort tot de mogelijkheden.  
 
 

Procedure 
 

Word jij onze nieuwe collega? Dan nodigen wij je van harte uit om vóór 10 december te reageren. Dit 
kan via de sollicitatielink op https://ijsselgraaf.nl/werken-bij-ijsselgraaf/ . Vervolgens vindt de 
brievenselectie plaats, waarna op 16 of 20 december kennismakingsgesprekken plaats zullen vinden.  
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de directeur van obs Mozaïek, 
Susette Seevinck 0314- 365052 of mail susetteseevinck@obsmozaiek.nl 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 
 
 


