
 

 
                                             

LiemersNovum beheert 26 scholen 

in de gemeenten Duiven, 

Montferland, Westervoort en 

Zevenaar.  

www.liemersnovum.nl  

Het bestuur van LiemersNovum zoekt per 1 augustus 2019 

voor DaVinci Zevenaar en -Westervoort een 

Leerkracht DaVinci 
Taakomvang DaVinci Zevenaar – 1,0 FTE verspreid over alle leerjaren* 

Taakomvang DaVinci Westervoort – 0,8 FTE voor leerjaar 6/7/8 

Deze vacatures staan open voor externe kandidaten 

*er zijn mogelijkheden om de taakomvang te splitsen in twee parttime-banen   

DaVinci biedt fulltime onderwijs aan 
hoogbegaafde kinderen.  
In ons onderwijs staat ruimte voor 
talent, uitdaging en plezier centraal. 
Ons uitgangspunt is dat kinderen 
‘eigenaar’ van hun eigen 
ontwikkeling worden. 
 
De stichting biedt ruimte aan 100 
hoogbegaafde kinderen, verdeeld 
over twee scholen. 
 
DaVinci Zevenaar, onderdeel van IKC 
Carrousel, heeft drie groepen: 
DaVinci Alpha     (leerjaar 7/8) 
DaVinci Beta       (leerjaar 6/7) 
DaVinci Gamma (leerjaar 3/4/5) 
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.davincizevenaar.nl 

www.ikccarrouselzevenaar.nl  

 
DaVinci Westervoort, onderdeel van 
Montessori Kindcentrum   
Westervoort,  heeft twee groepen: 
Ara’s                 (leerjaar 6/7/8) 
Panters            (leerjaar 3/4/5/6) 
 
Montessori Kindcentrum biedt 

onderwijs en opvang aan kinderen 

met een breed scala aan leer- en 

ontwikkelingsbehoeften vanuit de 

visie: ”Leer mij het zelf te doen.” 

 
Kijk voor meer informatie op: 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl  

Ben jij: 

 een inspirator, vol ideeën om zelf onderwijs te ontwikkelen;  

 in staat om met een duo het onderwijs in de groep vorm te geven, uitgaande 
van kerndoelen en leerlijnen; 

 een leerkracht die een kind ziet, wil begrijpen en vertrouwen uitstraalt; 

 communicatief sterk om met hoogbegaafde ouders in gesprek te gaan; 

 ondernemend, flexibel, creatief en sta je stevig in je schoenen; 

 een teamspeler, die constructief wil samenwerken en waar ook wij van 
kunnen leren! 

 
En heb jij: 

•      kennis van en ervaring met de onderwijsbehoefte van het hoogbegaafde 
kind;  

 de ‘klik’ met hoogbegaafde kinderen; 

 sterke pedagogische en didactische vaardigheden; 

 een onderwijsbevoegdheid met gymbevoegdheid;  
•      een VWO-diploma of HB-gerichte opleiding; 

 HBO+ denkniveau met aantoonbaar brede kennis van de wereld;        

 het geduld om een kind te coachen naar een growth mindset; 

 

          Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij bieden:  

 Vaste benoeming conform de cao PO in schaal L10 of L11.  

 Scholingsmogelijkheden op het gebied van hoogbegaafdheid 

 Een professioneel, enthousiast en ondernemend team 

 

 
DaVinci Zevenaar 
coördinator: Femke Peters 
femke.peters@liemernovum.nl 
0316-524757 

PROCEDURE 

Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met de 
coördinatoren van de betreffende DaVinci-afdelingen.   

http://www.liemersnovum.nl/
http://www.davincizevenaar.nl/
http://www.ikccarrouselzevenaar.nl/
http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
mailto:femke.peters@liemernovum.nl


 
DaVinci Westervoort 
coördinator: Tjitske Geluk 
directie.mkcw@liemersnovum.nl 
026-3120924 

 
Je motivatiebrief, met bijgeleverd cv (graag in 1 document) ontvangen we graag 
uiterlijk 19 mei  op het mailadres van Femke Peters (Zevenaar) of Tjitske Geluk 
(Westervoort).  
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