
 

  

 

 
 

 
Stichting Talent Westerveld 

is voor  
OBS Burgemeester W.A. Storkschool  

in Dwingeloo  
 

met spoed op zoek naar een 

 

 
 

                         Leerkracht groep 1/2  
                                       (wtf 0,5750) 
 

 

Wie zijn wij:  
OBS Burgemeester W.A. Storkschool is een openbare basisschool met ruim 240 leerlingen en een 
warm team met enthousiaste professionals. We zijn als team dit schooljaar begonnen met de Stichting 
LeerKRACHT-aanpak. Hiermee willen we een verbetercultuur creëren, waarmee we als leraren van 
elkaar leren en samen met de leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbeteren. Op dit moment 
ligt onze focus op taalonderwijs in al zijn facetten, van leesbevordering tot woordenschatontwikkeling. 
Daarnaast brengen we kinderen tot leren door ze te boeien en te (ver)binden met projectmatig 
onderwijs. We hebben oog voor individuele talenten, maar zien het leren ook als een sociaal proces: 
leren doe je van en met elkaar. 
 
Ons Motto: Wortels en vleugels voor ieder kind 
Vanwege de pensionering van een van onze leerkrachten, zoeken we per 1 maart een collega voor een 
van onze kleutergroepen. Aanvankelijk betreft deze vacature een aanstelling tot aan de 
zomervakantie. Er zijn mogelijkheden tot een vaste aanstelling binnen onze stichting na de zomer, 
maar dit is wellicht niet op de Storkschool.  
 
Wij zoeken een enthousiaste collega voor de woensdag, donderdag en vrijdagmorgen 
(wtf 0,5750) die: 

 de leerlingen nieuwsgierig weet te maken 
 een teamspeler kan zijn in onze lerende organisatie en daarnaast verantwoordelijkheid neemt voor het 

eigen handelen 
 kinderen volgt, stimuleert en uitdaagt, maar ook ondersteuning kan bieden 
 coöperatieve werkvormen in kan zetten om kinderen met en van elkaar te laten leren  
 ervaring heeft met KiVa en bekend is met de werkwijze van Stichting LeerKRACHT, of bereid is zich 

hierin te verdiepen 
 een Pabo-diploma heeft 

 

Heb jij zin om je passie en kwaliteiten in te zetten voor de kinderen in Dwingeloo?  

 
Meer informatie? 
https://www.storkschool.nl/; salariëring conform CAO (L10); voor verdere informatie kun je contact 
opnemen met Valentine de Ruyter (directeur). T. 06-29150015 / 0521–591347.  
v.deruyter@talentwesterveld.nl  
 

Sollicitatie 
Brieven dienen uiterlijk 23 februari a.s. in ons bezit te zijn. Je kunt je sollicitatie, per mail, richten 
aan: a.bakker@talentwesterveld.nl t.a.v. mevr. A. Bakker (beleidsmedewerker P&O).  
Gesprekken vinden plaats op woensdagavond 26 februari.  
 
Bestuur van Stichting Talent Westerveld, Drift 1a, 7991 AA Dwingeloo; https://www.talentwesterveld.nl/  
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