
BEN JE ENTHOUSIAST?
Stuur dan uiterlijk 21 juni jouw CV met een korte motivatie waarin je aangeeft 
waarom je de ideale collega voor ons bent en wat jouw kwaliteiten zijn naar 
hr@lijn83po.nl. 

Voor meer informatie over de vacature en de school kun je contact opnemen met 
Daniëlla Wentholt, directeur, telefoon 0485-441564 of via d.wentholt@lijn83po.nl

Deze school maakt deel uit van Stichting Lijn 83 primair onderwijs

Stichting Lijn 83 
primair onderwijs 

De Grens 35b
6598 DK  Heijen
T 0485 54 09 39 
info@lijn83po.nl

WIJ ZOEKEN ÉÉN LEERKRACHT DIE:

• op zoek is naar een uitdagende baan 
in de onderbouw (leerjaar
1-2-3).

• nauw kan samenwerken met een 
fulltime leerkracht en een parttime 
onderwijsassistent.

• oog heeft voor de 
onderwijsbehoeften van zowel de 
groep als de individuele leerling.

• het belang ziet van bewegend en 
ontdekkend leren/spelen in hoeken 
vanuit een thema.

• mee kan denken in het verder 
ontwikkelen en vormgeven van het 
leerplein onderbouw binnen de visie 
van de school. 

  krachtig leren”

“Samen 

• op zoek is naar een uitdagende baan
in de bovenbouw (leerjaar 7-8).

• nauw kan samenwerken met een
fulltime leerkracht en een parttime
onderwijsassistent.

• oog heeft voor de
onderwijsbehoeften van zowel de
groep als de individuele leerling.

• mee kan denken in het verder
ontwikkelen en vormgeven van het
leerplein bovenbouw binnen de visie
van de school.

• samen met het team de uitdaging
aan wil gaan om Close Reading te
integreren in het thematisch werken
vanuit IPC.

WIJ ZOEKEN ÉÉN LEERKRACHT DIE:

Wij zijn m.i.v. schooljaar 2022-2023 op zoek naar een

leerkracht m|v 
voor het leerplein onderbouw (leerjaar 1-2-3) - wtf 0,8 - 1
voor het leerplein bovenbouw (leerjaar 6-7-8) - wtf 0,8 - 1

Basisschool 't Kendelke in Siebengewald is gestart met het onderwijs in leerpleinen. 
De school is volop in ontwikkeling om de visie te bewerkstelligen. De leerpleinen zijn 
verdeeld in onderbouw (1-2-3), middenbouw (4-5) en bovenbouw (6-7-8). In ieder 
leerplein zijn twee FTE leerkrachten verantwoordelijk voor het onderwijs aan een groep 
leerlingen. Instructie zal meer en meer aansluiten bij kleine groepjes leerlingen, waarbij 
de leerlijn een steeds grotere rol zal spelen en de methode meer en meer een bronnenboek 
wordt. De ontwikkeling van leerlingen wordt vastgelegd in een portfolio. 

Kernwaarden van 't Kendelke: Veiligheid, Ontwikkelgericht, Samengericht




