
 

 

  

 
Stichting Talent Westerveld 
Voor schooljaar 21/22 voor  
OBS Burgemeester W.A. 
Storkschool in Dwingeloo               
op zoek naar een 

 
Leerkracht voor twee dagen in overleg 
Leerkracht voor de vrijdagochtend in groep 4  
Leerkracht voor twee dagen in groep 6 (dinsdag en woensdag) 
 

 

Wie zijn wij:   
OBS Burgemeester W.A. Storkschool is een openbare basisschool in Dwingeloo met ruim 
230 leerlingen en een warm team met enthousiaste professionals. We werken als team met 
de Stichting LeerKRACHT-aanpak. Hiermee creëren we een verbetercultuur, 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  
“Een kind met wortels” voelt zich thuis, kent zichzelf en weet in alle 
situaties dicht bij zichzelf te blijven. 
“Een kind met vleugels” heeft het zelfvertrouwen en de creativiteit 
om nieuwe wegen in te slaan, uitdagingen aan te gaan en zich voor 
te bereiden op de toekomst. 
 
 
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn we op zoek naar leerkrachten voor de volgende 
taken/groepen: 

• Leerkracht voor twee werkdagen in overleg 
Ondersteuning  in de bovenbouw (augustus-december) en onderbouw (januari-juli) in 
het kader van de NPO-subsidie. Dit betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar 

• Leerkracht voor de vrijdagochtend in groep 4  
• Leerkracht voor twee dagen in groep 6 (dinsdag en woensdag) 

Dit betreft een vervanging van een zieke leerkracht. Voor bepaalde tijd, de einddatum 
is nog niet bekend. 

Een combinatie van deze vacatures behoort tot de mogelijkheden. 
 
 
 



 
 
 
Heb jij zin om je passie en kwaliteiten in te zetten voor de kinderen in Dwingeloo?   
Ben jij die teamspeler die onze leerlingen nieuwsgierig weet te maken en uit weet te dagen? 
Heb je ervaring met of ben je bereid je te verdiepen in de werkwijze van Stichting leerKRACHT 
en KiVa? Dan 
zien we met belangstelling je sollicitatie tegemoet  
 
 
Meer informatie?  
https://www.storkschool.nl/; salariëring conform CAO (L10); voor verdere informatie kun je 
contact opnemen met Jan Oosterhof (directeur).  
Tel: 0521–591347, mail:  j.oosterhof@talentwesterveld.nl   
  
Sollicitatie  
Brieven dienen uiterlijk 2 juli 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).  
Bestuur van Stichting Talent Westerveld, Drift 1a, 7991 AA 
Dwingeloo; https://www.talentwesterveld.nl/   
 

http://www.storkschool.nl/
mailto:j.oosterhof@talentwesterveld.nl
mailto:j.oosterhof@talentwesterveld.nl
mailto:a.bakker@talentwesterveld.nl
https://www.talentwesterveld.nl/

