Algemeen
Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede heeft
ongeveer 850 leerlingen en 90 personeelsleden. Wij hebben 5
openbare basisscholen, 3 in de kern Wijk bij Duurstede en 2
in de kernen Cothen en Langbroek.
Kijk voor meer informatie op www.obswijk.nl

De Horn
De Horn is een school
waar elk kind welkom is,
gezien wordt, zich veilig
voelt. Een inspirerende
omgeving waar talenten
tot bloei komen. Een
school met enthousiaste
leerkrachten die durven
te vernieuwen. Zodat
leerlingen straks goed
voorbereid de wereld
instappen.
Ons motto is; samen
vastberaden op weg
naar de toekomst.

Met ingang van 1 januari 2022 zoeken wij voor OBS De Horn een
energieke;

Groepsleerkracht
middenbouw
L10 (m/v)

24 uur per week
(meer of minder uren in overleg mogelijk)

Wij verwachten van de nieuwe collega’s dat hij/zij:
• in het bezit is van de vereiste bevoegdheden, bij voorkeur
gymbevoegdheid;
• in staat is planmatig en gedifferentieerd met kinderen te
werken;
• goed communiceert met collega’s en ouders;
• een open, enthousiaste, betrokken en reflecterende
houding heeft;
• actief deelneemt aan bij- en nascholingsactiviteiten van het
team.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor onderwijs- en
leerlingbegeleiding en levert een bijdrage aan de
onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling.

Bij de Horn staan de
volgende kernwaarden
centraal:
Engels vanaf groep 1
Gezonde school
Respectvolle
Omgangsvormen
Innovatief
‘Rots en Water’ training
in vele groepen

Voor meer informatie
www.dehorn.nl

Wij bieden:
• ondersteuning en begeleiding bij de werkzaamheden;
• een stimulerende werk- en leeromgeving;
• een open en collegiale sfeer;
• onderdeel te zijn van een kleine stichting waar
samenwerken met elkaar centraal staat;
• eventuele pontkosten worden vergoed;
• uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren;
• arbeidsvoorwaarden conform de CAO primair onderwijs.
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Schrijf dan vóór 1 december 2021 je sollicitatiebrief inclusief cv
met referentieadressen naar info@dehorn.nl (Jan Heijman) en
pz@obswijk.nl (Annemarie Maasse).
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met de
directeur Jan Heijman op
06-49630890 of mailen
naar info@dehorn.nl.

