
 
          

De Fakkel 
Wij zoeken per aug 2018 een leerkracht voor groep 1/2. 
 
Wtf: in overleg 
Totaal is er een wtf 1 beschikbaar.  
Mogelijk kan deze vacature ingevuld worden door 2 personen.  
 
We zoeken in eerste instantie een enthousiaste & inspirerende collega die al enige ervaring 
heeft met het werken met kleuters. Daarbij is er ruimte (om door te groeien tot of) voor een  
onderbouwcoördinator.  
 
Wie zijn wij;  
De Fakkel is een leuke, creatieve en eigentijdse school met enthousiaste leerkrachten, 
leerlingen en ouders. Dit uit zich in onze Dalton skills (samenwerken, zelfstandigheid en 
vrijheid) die we op onze eigen manier vormgeven. De vele kunstprojecten waar we aan 
meewerken, kinderen die gewend zijn zelf na te denken en van jongs af aan leren 
samenwerken vinden we erg belangrijk. Er heerst een ontspannen en positieve sfeer, we 
gaan voor goede resultaten en genieten van de blijde gezichtjes die elke ochtend voor de 
deur staan te wachten… 
Wij zijn momenteel de omslag aan het maken naar een doorgaande lijn van thematisch 
werken in de onderbouw naar projectmatig en ontdekkend leren in de bovenbouw. Ons 
motto is: 'Leren is leuk!'     
                                                                                               

   

   

Wat bieden wij: 

 Een zeer betrokken, enthousiast team dat bestaat uit 6 mannelijke en 15 vrouwelijke 
collega’s (uiteenlopend van net afgestudeerd tot zeer ervaren) 

 Kritische en zelfdenkende collega’s, die jou graag op weg helpen; 

 Een creatieve leer-/werkomgeving waarbij de pijlers ‘sport’ en ‘kunst & cultuureducatie’ 
een grote rol spelen in ons dagelijks onderwijs; 

 Kwalitatief goed onderwijs: een stevige basis voor iedereen; 

 Ruimte om te zijn wie je bent en je passie binnen de gestelde doelen vorm te geven. 



 
 
 
Wij zoeken een nieuwe collega die 

 Passie heeft voor onderwijs, deze uitstraalt en bereid is deze passie met ons te delen; 

 De PABO heeft afgerond met als specialisatie ‘het jonge kind’; 

 Kan zorgdragen voor een rijke leeromgeving in de klas waar spelen en leren centraal 

staat; 

 Bekend is met de verschillende fasen van ontwikkeling van kleuters; 

 Kennis heeft van leerlijnen, hiernaar (zonder vaste methode) kan handelen met passende 

kleuterdidactiek en methodiek;  

 Leerlingen kan observeren en volgen en mogelijk kennis heeft van het observatie 

instrument waarmee de school werkt: ‘BOSOS’;  

 In staat is om het signaleren en handelen in de groep vast te leggen in passende 

(groeps)plannen; 

 Graag op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen rondom ‘het jonge kind’; 

 Kennis en inzichten graag overdraagt aan andere collega’s;  

 Een pré: kennis hebben van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  

 
Je interesse kenbaar maken kan door  

 voor 14 mei 2018 een brief met CV te sturen naar: Directie.fakkel@pcou.nl  
 
 
Als je vragen hebt over de vacature kun je contact met mij opnemen via bovenstaande mail 
of door te bellen naar 06 34757357.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Iris Hekkert  
Directie  
 
Website: http://www.bsdefakkel.nl 
Twitter: @irisfakkel (voor sfeerimpressie van de school)  
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