
 
 

Vacature onderwijsteam 4 Gearhing 

 
De Krunenstrobbe Jorwert  
 
zoekt een ervaren leerkracht groep 5 t/m 8 voor 0,8 FTE 
 
Onderwijsteam 4 is samengesteld uit 6 scholen van Stichting Gearhing: 
Dûbelspan in Boazum, De Fôlefinne in Easterwierrum, De Gielguorde in Mantgum, 
De Krunenstrobbe in Jorwert, It Pertoer in Weidum en De Pikeloer in Wiuwert. 
 

De slogan voor OT4 is ‘Onderwijs is teamwerk’. Hoewel het uitgangspunt gelijk is, 
verschilt de uitwerking per school. Iedere school legt andere accenten. Dit is zichtbaar in het 
onderwijsconcept, identiteit en de missie van de scholen. Jongere en oudere leerlingen werken samen 
in een combinatiegroepen. Hier spelen wij op in, samen met de ontwikkelingen op ICT gebied (o.a. 
Snappet) proberen wij onderwijskansen te benutten. Voor succesvol onderwijs vinden wij interactie in 
vele vormen belangrijk. 
 

De vacature 
 

De Krunenstrobbe – Earst it bern, dan de learling 
Wij zijn een drietalige school. We bieden een sfeer waarin ieder kind zich beschermd, veilig en 
weerbaar voelt. De positieve samenwerking tussen de ouders en de school zorgt ervoor dat de 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zoeken 

 

- Een leerkracht (0,8 FTE) voor groep 5 t/m 8 
 
De leerkracht is verantwoordelijk voor groep 5 t/m 8 waarin volgend jaar 17 leerlingen zitten. Samen 
met een onderwijsassistent die 5 ochtenden per week aanwezig is, wordt er vormgegeven aan het 
onderwijs. Hiervoor zijn in de school twee lokalen beschikbaar. De basis is dat er planmatig omgegaan 
wordt met de lesstof. 
 
Alle leerlingen werken voor de vakken rekenen, taal en spelling met een ‘snappet’ tablet. We streven 
naar adaptief onderwijs waarin we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de individuele 
behoeftes van de leerlingen. Er is volop ruimte voor de leerkracht om naar eigen inzicht met de lesstof 
om te gaan wanneer dit in de ontwikkeling van de kinderen past. Zo ontstaat er ruimte om zorg op 
maat te bieden. We zoeken een collega die organisatorisch sterk is en goed kan differentiëren om 
kinderen binnen de groep ook vooral individueel verder te helpen. 
  
Bij gebleken geschiktheid behoort een benoeming voor onbepaalde tijd en een LB-inschaling tot de 
mogelijkheden. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.  
 

Reacties in de vorm van CV en sollicitatiebrief kunnen 

uiterlijk zondag 25 juni gestuurd worden naar: arnold.oosterdijk@gearhing.net 
 

Voor meer informatie en vragen kunt u binnen kantoortijden bellen 
 naar Arnold Oosterdijk 06-53877868 

mailto:arnold.oosterdijk@gearhing.net

