
 

 

 

“Met elkaar, vóór de kinderen!” 
 
Over Plus met LEV! 
Plus met Lev! is de deeltijdvoorziening van Onderwijs Primair waar 
hoogbegaafde leerlingen zich een dagdeel samen met peers storten op 
uitdagende vraagstukken. De leerlingen hebben de mogelijkheid om verder te 
werken aan de opdrachten in hun eigen groep als aanvullende uitdaging. Plus 
met LEV! is opgericht in 2017 en is een vast onderdeel van het passend 
onderwijsaanbod binnen Onderwijs Primair voor onze meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. 
Mét elkaar, intern en extern, realiseren wij de kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om aan te sluiten bij de speciale ondersteuningsbehoeften van leerlingen die 
een extra vorm van begeleiding nodig hebben. 

Plus met LEV! zoekt: 

Leerkracht voor Plus met Lev! 
(m/v) 

Wij zoeken vanaf schooljaar 2021-2022 een leerkracht voor 2 schooldagen om les te geven aan 

midden- en bovenbouwgroepen in Oudewater en Schoonhoven. Plus met LEV! is het deeltijd HB-

onderwijs van Stichting Onderwijs Primair.  Het gaat om een parttime functie van 0,4 FTE. 

Wij zijn bij voorkeur op zoek naar een leerkracht die beschikbaar is op woensdag en donderdag voor 

Plus met LEV!, maar andere opties zijn bespreekbaar. 

 

Wat vragen we van jou? 
Natuurlijk beschik je over een afgeronde Pabo opleiding en heb je affiniteit met onderwijs aan meer- 

en hoogbegaafde leerlingen. Een aanvullende relevante training of opleiding is een pré. Wij zijn op 

zoek naar een leerkracht die:  

• een begeleidende rol, met een open en vragende houding aanneemt ten opzichte van de leerling.  

• deze leerling met specifieke onderwijsbehoeften écht ziet en begrijpt en begeleidt bij zijn/haar 

persoonlijke ontwikkeling. 

• de leerling begeleidt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces om 

hiermee de autonomie van het kind te bevorderen.  

• creatieve, probleemoplossende denkopdrachten bedenkt waarbij de leerling persoonlijke 

blokkades kan overwinnen.  

• de leerling leert zijn/haar denkvermogen kritisch te gebruiken door uitnodigende vragen te 

stellen.  

• de leerling leert een eigen mening te vormen en dit te communiceren met en naar anderen. 

 

Wat bieden we jou? 
We bieden je een mooie, afwisselende baan als duo-directeur in het basisonderwijs met 

• werken met kleine groepen meer- en hoogbegaafde leerlingen 

• interne opleidingsmogelijkheden met vrije toegang tot aanbod Onderwijs Primair Academie en 

E-learningomgeving van Skillstown  

• een mooi team van collega’s waarmee je samen optrekt binnen de Stichting 

om het onderwijs in de Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater vorm te geven 

 

Is je interesse gewekt? 
Ben je die enthousiaste, creatieve, out of de box denkende persoon?  

Reageer dan uiterlijk 11 juni 2021 op deze advertentie, naar vacatures@onderwijsprimair.nl. 

De gesprekken vinden plaats in de week van 14 juni 2021. Heb je een vraag over de vacature, 

neem dan contact op met of met Petra Nobel, bereikbaar via petranobel@onderwijsprimair.nl 

Zowel interne - als externe sollicitanten worden uitgenodigd om te reageren 
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