
 

  

 

   “ Zijn wie je wordt”                                
  

 
OBS De Schakels-HB-Onderwijs Oudewater is een openbare reguliere 
school waar regulier onderwijs wordt gegeven en voltijd onderwijs aan 
hoogbegaafde leerlingen. 
 
De leerlingen van OBS De Schakels werken in Units. Unit 1 is een kleine, 
gemêleerde groep waar optimale differentiatie dé uitdaging is. Naast de 
reguliere doelgroep wordt er in deze groep lesgegeven aan steeds meer 
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit vraagt om een leerkracht 
die het beste wilt halen uit alle leerlingen en open staat voor ontwikkeling. 
 

OBS De Schakels-Hoogbegaafden Onderwijs Oudewater 

zoekt: Leerkracht Unit 1 groep 1 t/m 4_ Regulier & 

Hoogbegaafde leerlingen (m/v) 
We zoeken vanaf schooljaar 2020-2021 een leerkracht voor Unit 1. Het gaat om een 
parttime functie 0.6 voor 3 dagen per week. Het aantal dagen kan in overleg 
afgestemd worden 
 

Wat vragen we van jou? 
Natuurlijk beschik je over een afgeronde PABO opleiding en heb je een 

aantoonbare affiniteit met jonge leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Verder is 

het belangrijk dat je: 

· een enorme nieuwsgierigheid laat zien in de (hoogbegaafde) leerling en daarbij 

empathisch bent ingesteld; 

· een hands-on mentaliteit hebt, je bent flexibel en creatief van geest;  

· zelfstandig bent, maar ook goed in teamverband kunt werken;  

· stressbestendig bent en snel kunt schakelen; 

· een goed contact kan onderhouden met ouders en externe partijen 

 

Wat bieden we jou? 
We bieden je een mooie, afwisselende baan als leerkracht in het basisonderwijs 

met:  

• gewoon een goed salaris, conform CAO-PO L10; 

• een school waar ieder kind welkom is en we kijken naar de talenten van 

kinderen; 

• een school in ontwikkeling en waar we denken in kansen; 

• en interne opleidingsmogelijkheden met vrije toegang tot het aanbod van de 

Onderwijs Primair Academie en de E-learningomgeving van Skillstown. 

 

Is je interesse gewekt? 
Reageer dan door je CV en motivatiebrief z.s.m. in te sturen naar 

directie.schakels@onderwijsprimair.nl  
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