
 

  

               Vacature 
 

 

 
 
     Stichting Talent Westerveld 
is met ingang van 6 januari 2020 voor  
OBS de Kievitshoek in Wilhelminaoord  
               op zoek naar een  

 
 

Leerkracht midden- en bovenbouw 
(wtf 0,6) 

 
 

 

Wie zijn wij 
De Kievitshoek is een gemoedelijke dorpsschool, gelegen in Wilhelminaoord aan de rand van het Drents-Friese 
Wold. De school wordt bezocht door ruim zeventig leerlingen en telt vier groepen. De Kievitshoek is een openbare 
basisschool die valt onder de Stichting Talent Westerveld. De Kievitshoek maakt, samen met O.B.S. De Hoekstee 
te Vledder, deel uit van een onderwijsteam. Dat houdt in dat er sprake is van inhoudelijke samenwerking en 
professionele uitwisseling.  
 
Wie zoeken wij 
Voor het komende schooljaar zoeken we een leerkracht voor de midden- en bovenbouw (werktijdfactor 0,6 fte)  
De werkzaamheden vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdagochtend. 
De Kievitshoek werkt volgens het “Hoorns model”. Een rooster waarbij alle leerlingen dezelfde schooltijden kennen 
en woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij zijn.  
 
Wat vragen we 

• Je bent in het bezit van een Pabo diploma. 
• Je bent bevoegd voor het geven van gymnastiek (of bereid hiertoe te worden opgeleid). 
• Je weet op gestructureerde manier te differentiëren. 
• Je weet een veilig pedagogisch leerklimaat te creëren.  
• Je weet een band op te bouwen met de leerlingen, ouders en collega’s. 
• Je kunt (groeps)handelingsplannen aflezen en opstellen en je instructies hierop baseren. 
• Je bent daadkrachtig, enthousiast en leergierig. 
• Je hebt een goede zelfreflectie en je kunt goed omgaan met feedback. 
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat om met ouders en leerlingen op 

niveau te communiceren. 
• Je hebt affiniteit met ICT en techniek. 

 

Wij bieden 
Een (onderwijs)team waarbij van elkaar leren en elkaar ondersteunen hoog in het vaandel staat. 
Een team waarbij gewerkt wordt aan zelfregulerend leren. Vanuit het principe van “Meichenbaum” werken we aan 
de werkhouding van onze leerlingen. 
De Kievitshoek is een Kanjerschool. 
Salariëring conform CAO en functieomschrijving (L10). 
Bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling. 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Albert Elken (directeur).  
T. 06-53531107 / 0521-381536 of 381320. Email: kievitshoek@talentwesterveld.nl  

Sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 30 oktober a.s. in ons bezit te zijn. 
Je kunt je sollicitatie, per 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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