
      

Het bestuur van stichting Best Onderwijs is per 01-01-2018 op zoek naar een 

 
 

Groepsleerkracht (wtf 0,6-1,0) m/v 

 Groep 8 
 

 
IKC de Paersacker is 
een kleinschalige 
school. De school 
staat in de wijk 
Wilhelminadorp.  
In deze wijk wonen 
gezinnen met 
verschillende 
culturele 
achtergronden. Dit 
is terug te zien in 
onze populatie 
kinderen. Hiermee is 
de school een 
afspiegeling van de 
maatschappij.  
 
IKC de Paersacker 
biedt een veilige, 
warme en leerzame 
omgeving waar 
iedereen ertoe doet. 
De school heeft een 
hecht en betrokken 
team. Kinderen 
staan centraal met 
hun eigen 
onderwijsbehoeften.  
Ouders zijn voor ons 
een belangrijke 
informatiebron om 
de kinderen nog 
beter te leren 
kennen. 
 

 

 
 

Per 1-1-2018 zijn wij op zoek naar een groepsleerkracht voor  

IKC de Paersacker. 

 

 

Een groepsleerkracht is van toegevoegde waarde 

binnen ons team als: 
✓ Hij/zij professioneel om kan gaan met kinderen uit verschillende 

culturen en met verschillende achtergronden. 

✓ Hij/zij open staat voor educatief partnerschap met ouders en dit 

vorm kan geven. 

✓ Hij/zij mee kan werken aan de verdere ontwikkeling van ons IKC. 

✓ Hij/zij kennis heeft van coöperatieve werkvormen en kinderen 

actief kan betrekken in hun eigen onderwijsproces. 

✓ Hij/zij weet hoe je kinderen eigenaar kunt laten zijn van hun 

eigen ontwikkelproces en de talenten uit ieder kind weet te 

halen/ontdekken. 

 

 

Ben jij: 
de collega met kennis en kunde waardoor andere collega’s een 

beroep op jou kunnen doen. Ben jij regelmatig betrokken bij 

onderwijsvernieuwingen en heb je daar een actieve rol in?  

Durf je uitdagingen aan, ben je flexibel en durf je fouten te maken?  

 

Wij bieden een hecht team met oog voor het individueel kind en voor 

elkaar. Ontplooiingskansen voor ieder personeelslid zijn volop 

aanwezig, omdat we werken met een zelfsturend bovenbouwteam. 

Hierdoor kunnen jouw talenten volledig tot bloei komen.  

 

Inlichtingen over deze vacature zijn te verkrijgen bij mevrouw S. 

Lagerweij, directeur IKC de Paersacker, 0499-371216.  

 

Wij nodigen zowel in- als externe kandidaten uit te solliciteren. 

Je motivatie en CV kun je vóór vrijdag 1 december a.s. mailen naar 

vacature@bestonderwijs.nl. 
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