
    

 
 
Voor Jenaplanschool de Buizerd zijn we per 1 februari 2020 op zoek naar een  

 
Groepsleerkracht voor groep 1-2 (WTF 0,7-1,0) 
 
Jenaplanschool de Buizerd als leef- en werkgemeenschap 
Op onze Jenaplanschool werken we veel samen en leren we veel samen. We zijn elke dag 
met elkaar in gesprek en nemen de ruimte om te spelen en te vieren. In onze heterogene 
stamgroepen is ieder kind uniek en worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om naar 
hun beste kunnen te presteren op alle gebieden. Leren gaat makkelijker in groepen waarin 
kinderen met verschillende leeftijden zitten. We willen niet omgaan met verschillen, maar 
uitgaan van verschillen. Dan kun je van elkaar leren. Daarom kent een Jenaplanschool 
stamgroepen in plaats van jaarklassen. In onze stamgroepen zitten kinderen van twee 
verschillende leerjaren bij elkaar. Onze groepen zijn ingericht als schoolwoonkamer, een plek 
waar je je je thuis voelt en waar je kunt kiezen met wie en waar je werkt. Op onze 
Jenaplanschool leren we kinderen op een rechtvaardige en vreedzame manier met 
verschillen en tegenstellingen om te gaan. 

Groepsleerkracht groep 1-2 op de Buizerd 
Je komt in een bestaande kleutergroep naast een ervaren groepsleerkracht. Eens in de twee 
weken of drie heb jij of je collega een ambulante dag waarin je bij elkaar kijkt, thema’s en 
voorbereide omgeving uitwerkt en je je administratie op orde houdt. 

We zijn op zoek naar iemand die  

• Nieuwsgierig is en open in het leven staat; 
• Een proactieve houding heeft en durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen; 
• Collega’s gemakkelijk aanspreekt en goed in staat is feedback te ontvangen; 
• Als teamspeler bijdraagt aan gemeenschappelijke doelen; 
• Actief meewerkt aan de doorgaande Jenaplanontwikkeling en bereid is daarvoor 

scholing te volgen; 
• In alle bouwen kan en wil werken, van groep 1-2 tot met groep 7-8. 

Daarnaast heb je  

• Een duidelijke affiniteit met het Jenaplanonderwijs en ervaring met het werken in 
stamgroepen; 

• Een diploma PABO/ KLOS; 
• Bevoegdheid om gymnastiek te geven of heb je de bereidheid de opleiding hiervoor 

te volgen. 



Wij bieden jou 
 

• Een tijdelijke benoeming voor de duur van een jaar; 
• Voor 0,7-1,0 WTF (28-40 uur), met uitzicht op vast (voor medewerkers die al een vast 

contract hebben, geldt dit niet); 
• Inschaling in basis L10, uiteraard afhankelijk van opleiding en ervaring; 
• Een enthousiast en professioneel team; 
• Een levendige organisatie; 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;  
• Een rol in onze permanente teamontwikkeling; 
• Begeleiding en ondersteuning. 

 
Interesse? 
Reacties (motivatie inclusief CV) kunnen tot woensdag 18 december worden gestuurd 
worden naar directie-buizerd@kansenkleur.nl t.a.v. Bart Loman (directeur). Ook voor 
inhoudelijk vragen over de functie kun je bij Bart Loman terecht.  
 
De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 6 januari 2020, zo nodig onder schooltijd. 
Verzoek om hier rekening mee te houden. De vacature wordt intern uitgezet. 
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