
 

 

 

Met ingang van september 2022 zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor 

groep 5 

Parttime leerkracht (0,4 tot 0,6 fte) voor groep 5 

Het betreft een vacature met uitzicht op een vaste aanstelling, waarbij je twee dagen voor groep 5 

staat. Er bestaat de mogelijkheid om daarnaast een dag als invalleerkracht werkzaam te zijn. 

Wie zijn wij? 

Een school vol ambitie en drive, waar we samen een omgeving creëren waar kinderen kunnen 

groeien, leren, spelen, ontdekken en fouten mogen maken. En dat geldt ook voor onszelf, ook wij 

leren en groeien, behalen successen en struikelen wel eens. We helpen elkaar dan vooral weer 

opstaan en leren van het proces. Kortom een school, waar een kind en volwassene zichzelf mag zijn, 

passend binnen de normen en waarden die we belangrijk vinden. Neem gerust een kijkje op onze 

website voor meer informatie. 

In groep 5 werk je samen met je duo- en parallelpartner aan het onderwijs. Gezamenlijk bepaal je de 

accenten van het lesprogramma, natuurlijk passend binnen onze kaders. 

Wie ben jij? 

Een leerkracht met een groot hart voor de kinderen. Enige ervaring is fijn, maar passie en de wil om 

te leren en mee te denken zijn zeker zo belangrijk. Dus ook als je op het punt van afstuderen staat 

nodigen we je vooral uit om te reageren. 

▪ In bezit van diploma leerkracht basisonderwijs of bijna afgestudeerd 
▪ Breed inzetbaar 
▪ Voelt zich verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van leerlingen, 

binnen het eigen vakgebied en het onderwijsconcept van de school 
▪ Kennis van / ervaring met Expliciet Directe Instructie 
▪ Interesse in vaardigheden 21ste eeuw, onderzoekend- en ontwerpend leren 
▪ Draagt zorg voor de intensieve begeleiding en specifieke zorg voor leerlingen  
▪ Bevordert de eigen ontwikkeling 

__________________________________________________________________________________ 

▪ Benoeming geschiedt m.i.v. 1 augustus 2022 
▪ Werktijdfactor: 0,4- 0,6   -> 16 tot 24 uur 
▪ Salariëring volgens CAO PO OP schaal10 
▪ Functieomschrijving, Leerkracht PO L10,zie functiereeks_1_18_09_18.indd (poraad.nl) 
▪ Het betreft een tijdelijke benoeming voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. 
▪ Meer informatie over de Meent kun je vinden op deze website, of via info@bsdemeent.nl 

 

Wij ontvangen je schriftelijke reactie met motivatie en cv graag uiterlijk 11 mei per mail t.a.v. Michel 
Herps, directeur-bestuurder via info@bsdemeent.nl. De gesprekken vinden plaats op woensdag 18 
mei. In verband met de meivakantie ontvang je onze bevestigingsmail van ontvangst na 8 mei. 
 

NB: kijk ook eens naar onze vacature voor groep 0-1 
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