
       
   
 
 
 

KBS De Viersprong zoekt een  

LEERKRACHT groep 2-3. 
Bij voorkeur met ervaring in zowel onderbouw als middenbouw. 

 

Ben jij degene die vanuit jouw talent wil werken volgens ons 

onderwijsconcept: ‘De Noordwijkse Methode’? 

 

 Totaal komend schooljaar ruim 2 dagen, tot maximaal 0,5 WTF op  

De Viersprong  

Uitbreiding tot grotere WTF is binnen Kans & Kleur mogelijk. 

 

Deze vacatureronde staat open voor zowel intern als extern personeel  

 

Kom jij, met jouw talent, ons versterken? 
Solliciteren tot uiterlijk zondag 24 juni 2018. 

 

KBS De Viersprong is een vooruitstrevende school met op dit moment 9 

groepen en rond de 220 leerlingen (aanvang schooljaar).  

Het onderwijs wordt verzorgd volgens De Noordwijkse Methode met als 

missie: “Kinderen laten schitteren met hun talenten, zodat zij van 

daaruit een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen.” Ook 

docenten hebben een mooi talent. Deze talenten benutten we zo goed 

mogelijk voor de schoolorganisatie als geheel.  

 

De Viersprong werkt hard aan de kwaliteitsverbetering van de basisvakken voor 

alle kinderen. Dat doen we door op het procesniveau beter aan te sluiten bij elke 

individuele leerling. We gebruiken een weektaak, werken met een portfolio en 

kindgesprekken. Het eigenaarschap van het leren leren ligt steeds meer bij de 

kinderen. De docent stelt zich steeds meer als begeleider op. Zij/hij verdiept zich 

steeds beter in het stellen van de juiste vragen, die tot denken aanzetten.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Functieprofiel: 

 Je hebt affiniteit met De Noordwijkse Methode;  

 Je bent nieuwsgierig en leergierig.  

 Je hebt aantoonbaar goede pedagogische en didactische vaardigheden 

 Je hebt ervaring in het ontwerpen van thema’s en lessen 

 Je kunt goed werken met de ontwikkelleerlijnen en deze toepassen op 

individueel niveau. 

 Je werkt graag samen en hebt hierin een open houding. 

 Gymbevoegdheid is prettig. 

 

Wat kunnen wij bieden? 

 Een team van docenten die intensief samenwerken aan kwaliteit in ons 

onderwijsaanbod, in een open, fijne en plezierige cultuur; 

 Een innovatieve school, waar wij werken aan een vooruitstrevend 

schoolconcept; 

 Een geweldig divers publiek aan kinderen en ouders; 

 De mogelijkheid om je als mens en als leerkracht te ontwikkelen 

 De ruimte om vanuit je talenten bij te dragen aan het team en de 

ontwikkeling van de kinderen. 

 Een open werkcultuur die optimale vrijheid biedt vanuit een duidelijke 

structuur. 

 De ruimte om je eigen onderwijs te ontwerpen. 

 Specialistische ondersteuning als dat nodig is. 

 

 

Graag uiterlijk zondag 24 juni 2018 reageren.  

Gelieve jouw sollicitatiebrief, inclusief C.V., sturen naar: 

Carlina van den Heuvel, 

Directeur KBS De Viersprong. 

 

directeur-viersprong@kansenkleur.nl   

024-6450901 of 06-30803818 

 

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 25 juni 2018 

mailto:directeur-viersprong@kansenkleur.nl

