
 
 
 
 
 

 
Vacature Dûbelspan Boazum 
Groepsleerkracht voor groep 1 - 2 
 

Functie-informatie 
Werkterrein:   Groepsleerkracht groep 1 -2  
Inschaling:   L10 (0,6 fte) 
Ingang:   vanaf 1 januari 2020 

Onderwijsteam Noord is een nieuw gevormd onderwijsteam van Gearhing. De kern van waaruit wij 
werken is vertrouwen, verbinding, vakmanschap en inspiratie. Hoewel de uitgangspunten gelijk zijn, 
verschilt de uitwerking per school. Iedere school legt andere accenten. Dit is zichtbaar in het 
onderwijsconcept, de identiteit en de missie van de scholen. Ons onderwijsteam is een 
netwerkorganisatie waarin de leerkrachten van onze twaalf scholen als gezamenlijke partners binnen 
adaptief onderwijs werken naar een groter leerrendement. Ook ouders vervullen hierin een 
belangrijke rol. Voor succesvol onderwijs is interactie in vele vormen belangrijk. 

 
Dûbelspan: Samen werken, leren en plezier hebben  
Dûbelspan (Gecertificeerde Kanjerschool) is een samenwerkingsschool voor 
kinderen met allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wij werken en leren 
vanuit een open communicatie met kinderen en ouders. Op onze school gaan we 
respectvol om met de ander, met elkaar en met onze materialen. Er is vooral veel 

ruimte voor sociale ontwikkeling. We werken met het EDI model en de LeerKRACHT methodiek 
komt sterk naar voren in ons onderwijs.  In de midden –en bovenbouw wordt er gewerkt met 
Snappet volgens de leerlijnen en er wordt thematisch onderwijs verzorgd. 
 

 
De leerkracht vervult daarbij een cruciale rol. Een leerkracht in onze school; 

• Is collegiaal en werkt samen met andere leerkrachten: onderwijs is teamwerk! 

• kan goed uitleggen en begeleiden (didactische aanpak). 

• werkt vanuit een goede organisatie in zijn klas (klassenmanagement). 

• heeft een goede relatie met de leerlingen (pedagogisch handelen). 

• differentieert (herontwerpen van het lesprogramma, zodat het aansluit bij de leerlingen). 
 

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega met organisatorisch talent 
die ervaring en affiniteit heeft met het werken in de onderbouw. 

 
Je werkt drie dagen per week met een groep 1-2 volgens de methode ‘Onderbouwd’ waarin je 
thematisch werkt. Daarnaast ben je bekend met het werken volgens het gedachtengoed van ‘Stichting 
Leerkracht’ of je staat hier voor open. Je bent een collega die het werken volgens deze methodiek met 
het team wil voortzetten en ontwikkelen. Spreekt dit je aan? Dan ben jij degene die we zoeken! Met 
elkaar kunnen we dan het best mogelijke onderwijs aan de leerlingen van onze school geven.   
 

Voor meer informatie over de functie  kunt u bellen met Arnold Oosterdijk.06-53877868. Stuur uw 

sollicitatie en CV voor maandag 18 november naar arnold.oosterdijk@gearhing.net De gesprekken 

vinden plaats op dinsdagmiddag 26 november vanaf 15:00 uur. 
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