In- en externe vacature
Algemeen
Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede heeft vijf openbare basisscholen, drie
in Wijk bij Duurstede en twee in de kernen Langbroek en Cothen, met ongeveer 900
leerlingen en 90 personeelsleden.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Met ingang van 1 augustus 2020 zoeken wij een

Enthousiaste groepsleerkracht Explora
Groep voor hoogbegaafde kinderen, wtf 0,7-1,0
Werkdagen maandag t/m vrijdag

OBS Het Anker maakt deel uit van Brede school Het Anker. Het Anker is een
innovatieve en inspirerende leergemeenschap. Ons motto is ‘Gewoon anders’. Door zeer
intensief samen te werken met SBO Het Anker en onze andere partner KMN Kind & Co,
kunnen we nog beter aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van al onze
leerlingen. Elke ochtend vindt er voor onze hoogbegaafde leerlingen onderwijs plaats in
Explora. In de middag gaan de leerlingen terug naar de jaargroep. en inspirerende

leergemeenschap in Wijk bij Duurstede.

Onze speerpunten zijn:
• Pedagogisch tact
• Ouderbetrokkenheid 3.0
• Talentontwikkeling / IPC
• Werken aan het nieuwe onderwijsconcept binnen Brede schoolHet Anker
Voor meer informatie www.hetanker-wijk.nl
Wij verwachten van de nieuwe collega’s dat hij/zij:
• in het bezit is van de vereiste bevoegdheden;
• ervaring heeft met lesgeven aan hoogbegaafde kinderen en kan accepteren dat
kinderen soms slimmer zijn dan de leerkracht;
• een klik heeft met deze doelgroep;
• in staat is planmatig en gedifferentieerd met kinderen te werken;
• projectmatig kan werken, creatieve ideeën heeft en snel kan schakelen;
• flexibel is;
• goede communicatieve vaardigheden heeft in contacten met ouders en collega’s;
• een open, enthousiaste, betrokken en reflecterende houding heeft;
• actief deelneemt aan bij- en nascholingsactiviteiten van het team;
• in staat is om buiten de gebaande paden te denken;
• een bijdrage kan leveren aan het werken binnen Het Anker, en het
transformatieproces mede vorm geeft.

Wij bieden:
• leerlingen die allemaal verschillend zijn en die het van jou nodig hebben dat ze
gekend worden;
• een bijzonder innovatief schoolconcept, met dwarsverbanden tussen basisschool,
speciaal basisonderwijs en verbrede toelating. Dit biedt mooie kansen voor
leerlingen en medewerkers;
• collega’s die elkaar ondersteunen en als team iedere dag naar ontwikkeling
streven;
• een uitdagende baan;
• ondersteuning en begeleiding bij de werkzaamheden;
• een stimulerende werk- en leeromgeving;
• een open en collegiale sfeer;
• arbeidsvoorwaarden conform de CAO primair onderwijs aangevuld met vergoeding
pontkosten.
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Inge Westerveld,
tel. 06- 23296231.
Je sollicitatiebrief inclusief CV met referentieadressen kun je tot en met 1 juli 2020
mailen naar Annemarie Maasse, beleidsmedewerker personeel pz@obswijk.nl
en naar Inge Westerveld, directeur Het Anker; directie.dedriehoek@gewoonspeciaal.com

