
 

 
Ligt jouw hart bij de kinderen van de bovenbouw? Ben je creatief en een teamspeler? 

Dan zoeken we 

jou!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Talent Westerveld is voor het team van OBS Burg WA Storkschool in 
Dwingeloo op zoek naar een bovenbouw-collega (WTF Werktijdfactor 0,4250 – 2 dagen groep 8) 

 
 

Wij zijn het team van OBS Burg W.A. Storkschool, een openbare basisschool van Stichting 

Talent Westerveld. Onze school wordt bezocht door ongeveer 230 leerlingen uit Dwingeloo of directe 

omgeving. We werken in een modern gebouw in een prachtig dorp aan de rand van Nationaal Park 

Dwingelderveld. 

 

Van jou, onze nieuwe collega, verwachten we dat je:  
 hart hebt voor de bovenbouw van de basisschool 

 boeiend onderwijs zal bieden op twee dagen in groep 8  

 de mogelijkheden van een kind ziet en het kan uitdagen 

 kennis hebt van HGW en OGW 

 

 samenwerkt met ouders op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 

 geïnteresseerd bent in en op de hoogte wilt zijn van onderwijsontwikkelingen  

 samen met ons de werkwijze van Stichting LeerKRACHT verder vormgeeft 

 bevoegd leraar en een teamspeler bent 

 

Wat wij je bieden:  
 een ambitieus team dat werkt met de methodiek van stichting LeerKRACHT: “Elke dag 

samen een beetje beter” 

 een goede zorgstructuur en ondersteuning van een intern begeleider en een orthopedagoog 

 de kans om workshops en leergangen van onze Talent Academie te volgen 

 salaris conform cao PO 

 

Informatie 
Nieuwsgierig naar je nieuwe werkplek? Valentine de Ruyter, directeur van de school, geeft 

graag meer informatie (06-29150015) 
 

Sollicitatie  
Als jij jezelf herkent in onze verwachtingen en als je jouw bijdrage wilt leveren aan het 

openbaar onderwijs in Dwingeloo, nodigen wij je van harte uit om tot uiterlijk 15 november 

2020 te reageren door een motivatie met CV te mailen naar mevrouw A. Bakker 

(beleidsmedewerker P&O) a.bakker@talentwesterveld.nl  

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 47. 
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