
                    
 
 

Wij zijn zo snel als mogelijk op zoek naar  
 

Een leerkracht midden- of bovenbouw  
of 

een leerkracht(ondersteuner) die ons kan helpen in de ondersteuning voor 
diverse groepen in de midden- en bovenbouw (omvang 0,6 - 0,8 fte) 

 
ODBS De Wetelaar 

 
De Wetelaar is een Daltonschool in de wijk Beinum in Doesburg en geeft onderwijs aan ongeveer 210 
kinderen, verdeeld over 8 groepen. We zijn onderdeel van een IKC, dat we delen met een 
Peuterspeelgroep en BSO van Spelenderwijs en een vestiging van ZoZijn.  
 
De Wetelaar heeft als missie-slogan:  “Samen sterk de toekomst in”.  
 
Onze kernwaarden zijn:  

• Dalton 
• Vertrouwen 
• Inspireren 
• 21st Century Skills 
• Talentontwikkeling 

 
Het team van De Wetelaar bestaat uit 20 enthousiaste collega’s, die de school een warm hart 
toedragen.  
 
ODBS de Wetelaar 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 

 
Wij zoeken iemand die: 

• Kinderen wil en kan uitdagen het beste uit zichzelf te halen; 
• Goed kan samenwerken en open staat voor feedback; 
• Kwaliteitsgericht werkt en consequent is; 
• Pedagogisch en didactisch vaardig is en een reflectief vermogen heeft; 
• Goed contact kan leggen met kinderen, ouders en collega’s; 
• Samen met ons wil en kan bouwen aan de toekomst van onze kinderen; 
• Bij voorkeur ervaring heeft met het Daltononderwijs. 

 



 
 
 

Wat bieden wij jou 
 

• Enthousiaste collega’s, leergierige leerlingen en betrokken ouders;  
• Een uitdagende werkplek met mogelijkheden om je verder te ontwikkelen;  
• 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 

 
Als je interesse hebt in deze baan, dan nodigen wij je van harte uit om vóór 28 januari te reageren. 
Dit kan via de sollicitatielink op https://ijsselgraaf.nl/werken-bij-ijsselgraaf/ . Vervolgens vindt de 
brievenselectie plaats, waarna in de week van 30 januari de sollicitatiegesprekken plaats zullen 
vinden. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de directeur van ODBS 
De Wetelaar, Henk van der Weide, henkvanderweide@wetelaar.nl , Tel: 06-26717774 . 
 

 
 
 
 
 


