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Voor basisschool Heilig Hart zijn we per volgend schooljaar op zoek naar een   

 

LEERKRACHT L11 met specialisme Onderbouw en Taal/Lezen 
(afhankelijk van huidige werktijdfactor, bij voorkeur WTF 0,8) 

 

 
Basisschool Heilig Hart is een dorpsschool met ongeveer zestig leerlingen die les krijgen in twee bouwen  (1-
4 en 5-8) en vier mentorgroepen (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). Wij bieden leerlingen een veilige basis waardoor het 
mogelijk is om groepsdoorbrekend te werken: samen waar kan en apart waar moet. We hebben veel 
aandacht voor expliciete directe instructie, zelfstandig werken en doelgericht leren. Waar mogelijk laten wij 
onze leerlingen onderzoekend leren. Dit helpt ons om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen en 
om passend onderwijs te verzorgen.  
In de eerste twee leerjaren bieden we onze leerlingen een beredeneerd aanbod op basis van leerlijnen. Dit 
aanbod stemmen we voortdurend af op de ontwikkeling die de leerling laat zien.  

 
Verbindende L11-leerkracht met specialisme Onderbouw en Taal/Lezen op Heilig Hart 
 
De L11-leerkracht Onderbouw en Taal/Lezen krijgt de opdracht om vanuit mentorgroep 1-2 de 
samenwerking en de doorgaande lijnen in de onderbouw en het leesonderwijs op Heilig Hart te versterken, 
te verdiepen en te borgen. 
 
We zijn op zoek naar iemand die  
 

• een sterke en ervaren onderbouwleerkracht is met een heldere kijk op jonge kinderen en hun 
ontwikkeling;  

• kansen ziet om spel en handelen te combineren met doelgerichte begeleiding en instructie; 
• een betekenisvol beredeneerd aanbod creëert en leerlijnen en doelen boven programma’s en 

methoden plaatst; 
• goed op de hoogte is van actuele inzichten in het voorbereidend, aanvankelijk en bij voorkeur ook 

voortgezet lees- en taalonderwijs; 
• niet alleen de zelfsturing en actieve rol van kinderen versterkt, maar ook hun open en onderzoekende 

houding; 
• in mogelijkheden denkt, graag samenwerkt, goed afstemt en mensen weet te bereiken; 
• werkt en denkt op post-HBO- en bij voorkeur Masterniveau en in het bezit is van een post-HBO- of 

Masteropleiding of bereid is om deze te gaan volgen. 
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Wij bieden jou 
 
• een fijne school waar goed samengewerkt wordt aan de ontwikkeling van onderwijs; 
• collega’s die samen verantwoordelijkheid nemen voor passend onderwijs aan alle basisschoolkinderen 

in Hernen; 
• een mooi, ruim en open gebouw waarin deuren letterlijk én figuurlijk open staan; 
• begeleiding, tijd en middelen om je te blijven professionaliseren; 
• een aanstelling voor bij voorkeur 0,8 WTF (32 uur), voor onbepaalde tijd; 
• een beloning conform de CAO PO; inschaling in L11, afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 
Interesse? 
Dan kun je je sollicitatiebrief en CV sturen uiterlijk 14 februari 2020 naar thea.alkemade@kansenkleur.nl, 
directeur van de kleine scholen. De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 17 en 21 februari.  
 
Voor meer informatie over de school, de functie en voor een kennismakingsbezoek aan de school kun je 
contact opnemen met Maikel Beumer, locatieleider, via maikel.beumer@kansenkleur.nl.  

De vacature staat alleen intern open en is bedoeld voor leerkrachten met een vaste aanstelling bij  
Kans & Kleur. 
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