
 
 
Gezocht: Groepsleerkracht bovenbouw 
 
Zie jij onze kinderen écht? Dan zoeken we jou! En wel voor de bovenbouw, met voorkeur voor groep 
8. 
 
Wat is de situatie: 
We hebben een vacature voor één dag, en we hebben een collega die één dag werkt en met 
zwangerschapsverlof gaat. Dat betekent dat we voor komend jaar een baan kunnen bieden voor twee 
dagen. Op de middellange termijn is dat een baan voor één dag, maar we kunnen het hele jaar 2022-
2023 een baan bieden voor twee dagen.   
 
Hoe wij dat voor ons zien? 
Je vormt een sterke samenwerking met je duo-collega en met de onderwijsassistenten die jou 
ondersteunen. Die onderwijsassistenten werken overigens allemaal op niveau C, zoals de PO-raad 
dat zo mooi zegt, wat betekent dat ze zeer breed inzetbaar zijn. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen 
om de onderwijsassistent voor de groep te zetten, zodat je zelf even met die ene leerling buiten de 
klas aan de slag kunt. En zodat je alle kinderen kunt laten worden wie ze zijn mogen. 
Verder ben je ook een teamplayer en je werkt samen met de andere leerkrachten van de bovenbouw. 
Je bent bijvoorbeeld nieuwsgierig naar de manier waarop we ons verrijkingsbeleid geïnnoveerd 
hebben in de laatste jaren. Hoe doen jouw collega’s dat in de praktijk? En welke manier van werken 
past bij jou? Je collega’s kunnen je daar veel over vertellen, maar die zijn ook erg benieuwd naar jouw 
ideeën om ons onderwijs nog verder te verbeteren. Enfin, er valt genoegd te praten.  
 
Maar zorg eerst maar eens dat je die baan krijgt. En dat doe je door snel te reageren! We horen graag 
van je!  
 
Goed om te weten: 

 Het betreft een vacature in groep 8. Bij voorkeur de donderdag en/of de vrijdag.  

 De vacature ontstaat direct na de zomervakantie, maar er is ruimte om te starten met één dag 

en na de herfstvakantie op te schalen naar twee dagen. 

 De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagavond 30 mei en op dinsdagmiddag 31 

mei 2022; 

 Je bent van harte uitgenodigd om vrijblijvend kennis te komen maken.  

 Je kunt nog veel meer over onze school lezen op https://jandebakkerschool.nl/belangrijke-

documenten  

 Je stuurt je sollicatie, liefst voor 30 mei, naar onze schoolleider, Jan Willem van Leeuwen. Zijn 

mailadres is jwvleeuwen@jandebakkerschool.nl en hij is telefonisch bereikbaar op 06-

29730273. 
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