
                    
 
 

Wij zijn per 27 maart 2023 op zoek naar een 

leerkracht voor één van onze kleutergroepen (Fulltime, maar parttime is ook 
bespreekbaar). 

Het betreft een zwangerschapsvervanging tot in ieder geval de zomervakantie. 

 
Obs Jan Ligthart 

 
De Jan Ligthart is een school waar alle kinderen samen leven, leren en werken. We bereiden 
onze kinderen, samen met de ouders, voor op hun toekomst. Hierbij vinden wij het belangrijk 
dat iedereen respect heeft voor elkaar en dat kinderen optimale ontwikkelingsmogelijkheden 
krijgen in een veilige leeromgeving, volgens onze slogan:  

 

 

Onze pijlers zijn: 

Samenwerken Positiviteit Kindgericht Toekomstgericht 
 
In onze kleutergroepen staat spelend leren centraal. We werken thematisch en gebruiken hierbij als 
leidraad “Onderbouwd.”  Dit is een complete kleutermethode voor rekenen, taal en motoriek. We 
werken samen met Kinderopvang Spelenderwijs en hebben hierdoor ook een peuterspeelzaal en een 
voor-en buitenschoolse opvang.  

 
De Jan Ligthartschool 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 en betrokken collega; 
• Een collega die aan kan sluiten bij de visie van onze school; 
• Iemand die enthousiast is om zich te verdiepen in het werken met Onderbouwd; 
• Een leerkracht die goed samenwerkt met de collega’s; 
• Iemand die goed kan communiceren met kinderen, ouders en collega’s;  
• Iemand met humor en relativeringsvermogen.  



 
 

Wat bieden wij jou 
 

• Enthousiaste kinderen, ouders en collega’s; 
• Goede ondersteuning en begeleiding bij het inwerken; 
• Een tijdelijke aanstelling op bestuursniveau met een omvang van 0,6 tot 0,8 fte t/m 31 juli 

2023;  
• Inschaling LB (conform CAO-PO). 

 
Procedure 

 
Lijkt het je wat om op onze school te komen werken? Dan zien wij je sollicitatie graag vóór 10 
februari tegemoet en wellicht word jij onze nieuwe collega!  
Reageren kan via de sollicitatielink op https://ijsselgraaf.nl/werken-bij-ijsselgraaf/ .  
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de directeur van de Jan 
Ligthartschool, Michel Raddatz, op telefoonnummer 06-30413947. 
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 


