
Vacature 
‘Ontwikkel jezelf, groei samen!’  
De Slinge is een openbare basisschool. Een 
school waar iedereen welkom is en waar vertrouwen en veiligheid 
belangrijke waarden zijn. Op onze school werken wij samen op basis 
van wederzijds respect en een open communicatie, waarbinnen 
eenieder zich veilig voelt. Onze professionals zorgen dat kinderen – 
middels moderne onderwijsmethoden en methodieken – geprikkeld 
worden zich te blijven ontwikkelen. Op basis van de kernwaarden 
samen, toekomstgericht en (op)groeien geven wij vorm aan cultuur 
en onderwijs bij ons op school.  

 OBS de Slinge is m.i.v. 1 januari 2023 of eerder op zoek naar een enthousiaste 

Groepsleerkracht (0,8-1,0 FTE) 
Wat bieden wij: 

- De mogelijkheid om het huidige schooljaar naast 2 ervaren leerkrachten te wennen
aan de school en de omgeving (3 dagen groep 4 en 2 dagen groep 5/6). We willen
ervoor zorgen dat jij je welkom voelt en de school/ doorgaande (leer)lijnen goed
leert kennen. Het draaien van een eigen groep is bespreekbaar.

- Bij goed functioneren en voldoende formatieruimte wordt het tijdelijke contract
omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

- Een nauw samenwerkend team, waarin gedeelde verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van de individuele leerlingen centraal staat.

- Een werkplek waar je gezien, gehoord en gesteund wordt in een prachtig
gerenoveerd gebouw.

Wat vragen wij: 
- Een sprankelende leerkracht voor onze groepen die een bijdrage levert aan de 

ontwikkeling van het onderwijs in de school.
- Een leerkracht die affiniteit heeft met ICT/techniek en hierin vaardig is.
- Een collega die samen met ons verder willen bouwen aan een 

toekomstbestendige, moderne basisschool.
- Een gezonde dosis humor, bevlogenheid en teamgeest.

Ben je enthousiast? 
Voor vragen of een rondleiding bel of mail je met de (cluster)directeur: Peter Sloot 
(0623181140) peter.sloot@stichtingopkop.nl We ontvangen je motivatiebrief en cv graag 
uiterlijk 21 november 2022 via info@stichtingopkop.nl. De sollicitatiecommissie bestaat uit 
een collega van het team en de (cluster)directeur. Gesprekken vinden plaats op 28 en 30 
november. Er wordt gelijktijdig in- en extern geworven.  


