
 

 

 

 

 

 

Vacature instroom-groep  

Onze school staat voor een vrije persoonsvorming van onze kinderen, sterk inhoudelijk onderwijs en een 
goede zorgstructuur. We zijn als basisschool een éénpitter, daarnaast onderdeel van een integraal 
kindcentrum.  

 

Belangrijke begrippen die de essentie van onze pedagogische visie weergeven, zijn: daadkracht en autonomie,  
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, sociale houding, individualiteit en mondigheid. We stimuleren kinderen 
om te ontdekken wie ze zijn en wat ze nog meer kunnen worden. Daarbij geven we zowel de leerlingen als 
onze enthousiaste leerkrachten de kans hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ouders zijn nauw 
betrokken bij onze school, want de vorming van kinderen beperkt zich niet tot het schoolplein; samen geven 
we alle kinderen een stevige basis mee. De slogan van De Werf is waar ons IKC voor staat is:  

 

‘IKC De Werf, de basis voor persoonlijke groei’ 
 
We hebben een mooie …..  

 

Vacature leerkracht instroom-groep 

IKC de Werf is op zoek naar een enthousiaste collega die samen met ons mee wil bouwen aan de kwaliteit 

van ons onderwijs en de visie en missie van onze school verder wil versterken. 

 
Wij zoeken per 1 januari 2023 een groepsleerkracht instroom-groep  die: 

 
● Een lesbevoegdheid heeft voor het basisonderwijs 
● elke dag enthousiast wordt van de energie van de kinderen van de jongste groepen 

● veel kennis heeft omtrent de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van jonge kinderen en 

de behoefte aan spelend leren van het jonge kind snapt 

● daarnaast over vaardigheden beschikt om deze gebieden goed aan te bieden aan onze leerlingen 

● zich thuis voelt in een cultuur waar onze kernwaarden uitgangspunt zijn van de ontwikkeling bij 

kinderen 

● leergierig is en een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van De Werf 
● enthousiast wordt van samenwerken in teamverband 
● open staat voor veranderingen in het onderwijs 

 
Wij bieden: 

 
● Een tijdelijke functie, die kan overgaan naar een vaste dienstverband 
● Salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs 
● 1,0 fte 

 
Interesse? 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ewout de Baat, directeur IKC De Werf. Telefoon: 06-13239502 
Stuur je CV en sollicitatiebrief met het onderwerp ''Vacature leerkracht instroomgroep'' naar 

directie@ikcdewerf.nl 
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