
 

 

 

 v a c a t u r e 
Obs Spr@nkel in Eerbeek zoekt: 

Leerkracht groep 5/6 (fulltime of 2 parttimers) 
 

  

Voor onze fijne school in Eerbeek zoeken wij vanaf januari een 
enthousiaste leerkracht (of leerkrachten) voor onze gezellige groep 
23 kinderen. Het betreft hier vervanging van zwangerschapsverlof.  

  
 

Ons uitgangspunt: 
Wij geven kindgericht onderwijs. Daarbij maken we kinderen mede-
eigenaar van hun leerproces, werken nadrukkelijk samen met ouders 
en maken we gebruik van de nieuwste tools. 
 
Dit doen we door het voeren van kindgesprekken, gebruik van 
moderne methodes met adaptieve software, kinderen echt te ‘zien’, 
groepsoverstijgende projecten en driehoekgsgesprekken met kind, 
ouder(s) en leerkracht. 

  
Alle info en meer is te vinden op: http://www.obssprankel.nl 
 

Dit kun je van ons verwachten: 
• Een kleine gezellige school van 90 leerlingen; 

• Een jong/gedreven en dynamisch team; 

• Ondersteuning door onderwijsassistenten; 

• Begeleiding van de intern begeleider en directie; 

• Een klas met een duidelijke organisatie; 

• Inzicht in gebruik van digitale leermiddelen en software; 

• Mogelijkheden om in de groep te blijven werken. 
 

Dit verwachten wij van jou: 
• Je bent in staat om in een combinatieklas les te geven; 
• Je bent sociaal en communicatief vaardig in contacten met 

ouders en collega’s; 
• Je denkt in mogelijkheden; 
• Je bent vaardig met ICT en educatieve software. 
 

Iets voor jou? 
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar 
obssprankel@archipelprimair.nl  vóór 26-9-2021. De gesprekken 
zullen plaatsvinden in week 40. 
 
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Joris 
Luesink, directeur, via 06-10095800. 
 

  

 

Over deze functie 
 

• Dienstverband voor bepaalde tijd van 
januari 2022 tot de meivakantie 

• Aantal uren: 40 (1,0 fte)  

• Inschaling: L10 

• Eventueel mogelijkheid om 
dienstverband (deels) voort te zetten na 
afloop van de vervanging 

 
 

Cao en voorwaarden 
Je dienstverband valt binnen de cao PO. De 
inschaling is afhankelijk van jouw ervaring.  
 
Stichting Archipel Onderwijs biedt goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden en 
investeert in opleidingen en scholingen.  
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