
Vacature Obs de Wynbrekker 

 

 
Vacature Obs de Wynbrekker in Oosterzee voor een enthousiaste collega ivm zwangerschapsverlof! 
(Herfstvakantie-voorjaarsvakantie, maar gezien het aantal vacatures binnen de scholengroep zijn er ongetwijfeld 
ook mogelijkheden voor na het verlof) 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn onderwijsteam 1 (OT1) en we bestaan uit de scholen: Abbs de Reinbôge in Bantega, Obs de Wynbrekker 
in Oosterzee en Obs Twa Yn Ien in Echtenerbrug. OT1 heeft een vooruitstrevend, vlot en deskundig team dat 
visiegericht werkt aan de speerpunten van het strategisch beleid van Gearhing. Er heerst een professionele 
cultuur in een prettige (werk)sfeer.  
 
Obs Wynbrekker 
Vacature: 
Op de Wynbrekker hebben we vacature ruimte voor een zwangerschapsverlof van wtf 0.6. 
De school werkt met IPC, international primary curriculum; Great learning, great teaching and great fun…! 
https://ipc-nederland.nl/  
 
Wij zoeken een stevige professional die: 

 In staat is om samen te werken en te ontwikkelen. 

 Een sterk pedagogisch én didactisch klimaat kan bieden. 

 Digitaal vaardig is. 

 Assertief kan en durft te zijn. 

 Innovatief kan denken en handelen en affiniteit heeft met IPC. 

 In staat is om met combinatieklassen te werken 

 Voldoende conditie heeft om te werken met een continurooster. 

 Een eigen, authentieke, bijdrage kan leveren aan OT1 als team. 

 Bij voorkeur een gymbevoegdheid heeft 

 Een sterke persoonlijkheid heeft 

 Bij minder dan drie ervaring in ieder geval aantoonbaar ‘startbekwaam’ is. 

 Bij meer dan drie jaar ervaring, minimaal en aantoonbaar ‘basisbekwaam’ is. 

 In staat is om ambities en leermotivatie bij leerlingen te stimuleren. 
 
Wij bieden: 

 Een vlot team met een stevige inzet op ‘de leerkracht zijn vak terug’ en eigen regie. 

 Een dynamische groep met persoonlijkheid 

 Een ‘maatje’ om op terug te vallen in de invalperiode 
 
Wil je meer informatie over de vacature op de Wynbrekker, dan kun je contact opnemen met Suzanne Bouma,  
locatiecoördinator van de Wynbrekker (0514) 541242 reacties kunnen naar suzanne.bouma@gearhing.net  
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