
Vacature OBS Twa yn Ien 

 

Vacature OBS Twa yn Ien te Echtenerbrug voor de onderbouw, groep 1 en 2.  
(0,3 FTE op donderdag en vrijdagochtend, vanaf week 42 tot einde schooljaar.  

 
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 team dat visiegericht werkt aan 
de speerpunten van het strategisch beleid van Gearhing. Er heerst een professionele cultuur in een prettige 
(werk)sfeer. Alle OT1 scholen werken met een continurooster. Leerkrachten werken OT breed en indien nodig op 
meerdere scholen. 
 
OBS Twa yn Ien in Echtenerbrug is vergevorderd in het geven van onderwijs vanuit leerdoelen. Daarnaast zijn wij 
volop bezig met ‘Bewegend leren’ en het implementeren van Boeiend Onderwijs. Op onze school worden de 
lessen gepersonaliseerd en waar mogelijk groepsdoorbrekend gegeven. Iedere leerling is eigenaar van zijn of haar 
eigen ontwikkeling en heeft hierin een duidelijke inbreng. De leerkracht is de coach die naast de leerling staat in 
haar leerproces. De leerkracht begeleidt en stuurt de leerling waar nodig.     
               
Wij zoeken een stevige professional die: 

 Kijkt naar de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind; 

 In staat is om ambities en leermotivatie bij leerlingen te herkennen en te  stimuleren; 

 In staat is om groepsdoorbrekend te werken; 

 Kan zorgen voor veilig pedagogisch klimaat; 

 In staat is om samen te werken en te ontwikkelen; 

 Innovatief kan denken en handelen; 

 Doelgericht is en een prettige wijze van communiceren heeft; 

 Bij voorkeur gymbevoegdheid heeft; 

 ICT vaardig (Excel) is; 

 De dynamiek van een kleine school in een dorp begrijpt; 

 Assertief kan en durft te zijn.                                               
 

 Kortom; we zoeken een gemotiveerde en betrokken collega voor een fijne school! 
 
Wij bieden: 

 Enthousiaste en gemotiveerde kinderen; 

 Ouders die positief betrokken zijn bij de school; 

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

 De mogelijkheid om ervaring op te doen met werken vanuit leerdoelen (gepersonaliseerd leren); 

 Ruimte om je vaardigheden als professional te verstevigen. 
 
Wil je meer informatie over de vacature op de Twa yn Ien, dan kun je contact opnemen met Lianne Bosma, 
locatiecoördinator van de Twa yn Ien (0514) 541 572. Reacties kunnen naar lianne.bosma@gearhing.net 
Website: www.obstwaynien.nl  
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