
 

  

 

 
 

 
 
 
Stichting Talent Westerveld 
is met ingang van het schooljaar 2018-2019 voor  
De Bosrank in Havelte op zoek naar een  

 
 

                         Leerkracht groep 1/2   
                                       (wtf 1) 
 
 

 

Wie zijn wij 
OBS De Bosrank is een openbare basisschool en valt onder Stichting Talent Westerveld. We zijn een 
moderne dorpsschool en zijn gehuisvest in de multifunctionele accommodatie “De Meesters Erve”, 
samen met de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. We werken samen met 
Doomijn toe naar een Kind Centrum Havelte. De school wordt bezocht door ongeveer 250 leerlingen en 
telt 10 groepen, waarvan 3 kleutergroepen. OBS De Bosrank maakt samen met OBS De Veldwikke te 
Darp, deel uit van een enthousiast onderwijsteam. Er wordt gewerkt binnen het 5 gelijke dagen model 
van 8.30 – 14.00 uur. 
 

Wij zoeken  
Voor het komende schooljaar zoeken we een leerkracht voor een kleutergroep 1 / 2. Het betreft een 
volledige baan (wtf. 1,000). Ook leerkrachten, die een kleinere werktijdfactor ambiëren verzoeken wij 
te solliciteren!  
 
 
Wat vragen we 

 Je hebt affiniteit met kleuters en draagt medeverantwoordelijkheid voor de oudere leerlingen 
 Je bent creatief, enthousiast en leergierig 
 Je bent na een goede observatie in staat om een beredeneerd aanbod te bieden gericht op  de 

naaste zone van ontwikkeling van de kleuters 
 Je hebt een goede zelfreflectie en je kunt omgaan met feedback. 
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel gericht op ouders als collega’s.  

 
Wij bieden u  
Een school met prachtige kinderen, betrokken ouders en een gemotiveerd (onderwijs)team waarbij van 
en met elkaar leren hoog in het vaandel staat.  

  
Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Rita Lorkeers (directeur).  
Telefoon: 06-18068613 / 0521-227521. Email: r.lorkeers@talentwesterveld.nl  

 
Sollicitatie  
Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 30 juni a.s. in ons bezit te zijn.  
Je kunt je sollicitatie, per e-mail, richten aan: a.bakker@talentwesterveld.nl (beleidsmedewerker P&O).  
Bestuur van Stichting Talent Westerveld, t.a.v. mw. A. Bakker, Drift 1a, 7991 AA Dwingeloo. 
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