
DE DOOLGAARD

Toen mijn kinderen naar
school gingen ben ik weer in
het vak van leraar gerold.

Femke van 
De Doolgaard zoekt 
een collega leraar!MAAK KENNIS MET

VACATURE •  JUNI  2022

Wij zijn een Dalton-school. Maar niet alleen de
leerlingen werken veel samen. Wij als collega's
ook! We bereiden bijvoorbeeld thema's binnen de
onderbouw samen voor en bieden de leerlingen
ook echt groepsdoorbrekend samenwerken.
Kinderen maken zelf keuzes in het doelgerichte
aanbod.

Een dag is nooit voorspelbaar. Improviseren en
flexibiliteit is nodig en dat maakt het zo mooi.
Denken in oplossingen en altijd kijken naar hoe
het wel kan. Spel is erg belangrijk. 
En natuurlijk de kinderen. Je ziet ze groeien.
Elke dag genieten en gaan we er voor om eruit
te halen wat er in zit!

We gaan het gewoon samen doen! We starten
volgend jaar met 2x 20 leerlingen en groeien
naar ongeveer 55 in totaal. We helpen elkaar,
doen samen de voorbereidingen, zorgen voor de
hoeken , proberen alles netjes te houden en
maken er een eenheid van. 

Er zijn ontzettend veel dingen, volgend jaar
pakken we schoolbreed het Daltonconcept nog
eens goed op, we gaan richting IKC en hopelijk
komt er nog een verbouwing aan.

Ik vertel je graag hoe werken op basisschool De Doolgaard is.
Ben jij de volgende die in dit boek gaat schrijven? 

WAT KENMERKT DE DOOLGAARD VOLGENS JOU?

WAT IS LEUK AAN HET WERKEN MET HET JONGE KIND?

HOE ZIET HET INWERKPROGRAMMA ER UIT?

WAT GAAT ER DE KOMENDE JAREN NOG SPELEN?

MIJN NAAM IS
Femke Westerbeek

IK BEN JAAR OUD57

IK WERK BIJ
Basisschool De Doolgaard 

ALS
Leraar

IN groep 1

IK DOE DIT WERK AL 25 jaar

IK WERK 4 of 5 dagen

 WAAROM DE DOOLGAARD?



Onze visie op onderwijs:
De ruimte voor inbreng van ieder kind
en collega waardoor kinderen en team
elke dag een mooie leerzame
ontdekkingstocht maken.

Wij zijn trots op:
De Doolgaard is de deur naar jouw
toekomst, de grote versie van jezelf. Je
rugzak wordt gevuld met kennis en
vaardigheden die jou helpen in het
ontdekken van de wereld waarin je mag
groeien naar elke kleur. De kleur die je
zelf bent. 

De Doolgaard in drie woorden:

Ontdekken

Plezier

Ons team

Samen

 

Op onze school werken...
28 medewerkers in 12 groepen met 327
kinderen samen aan de toekomst.

Basisschool
De Doolgaard
daltonschool



LEERKRACHT L10
Werkplek

Omvang dienstverband
Werkdagen

Periode
Diploma

 
 

Groep 1-2
0.5-0.7 fte
Dagen in overleg af te stemmen
Schooljaar '22-'23 met uitzicht op een vaste aanstelling
pabo diploma evt. aangevuld met een diploma
bewegingsonderwijs (pré)

De Doolgaard werkt vanuit de 5 pijlers van het Daltononderwijs. Deze vormen de fundering voor
de manier van werken binnen onze school. Ons onderwijs is ingericht op ontdekkend leren. Aan
de hand van thematisch werken willen we inspirerende lesstof aanbieden en verbinding creëren
met de samenleving. Onze school werkt vanuit vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en
samenwerking. We bieden duidelijke kaders, maar willen onze kinderen binnen deze kaders de
vrijheid geven om regie over het eigen leerproces te nemen. Wij vinden het belangrijk dat we
investeren in de sociaal-emotionele vaardigheden van onze kinderen die we klaarstomen voor
de maatschappij van de toekomst. Daarom is De Doolgaard een vreedzame school. Richting
toekomst willen we nog meer kindgericht gaan werken. We zorgen ervoor dat de kinderen
samen met ouders en school eigenaar worden van het eigen ontwikkelproces.  

Wij zijn op zoek naar: 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor groep 1 die ons team komt versterken. Meedenkt
en investeert in de lopende ontwikkelingen van onze school. (kwaliteit, executieve functies, edi,
thematisch werken en Dalton onderwijs verder uitdiepen). Gewoon een hele leuke en fijne collega voor
ons team!
Ben jij een teamplayer die het beste uit ieder kind naar boven wil halen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

 
Meer informatie? 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature en wil je meer informatie? Neem contact op met Angelique
Weijers, directeur de Doolgaard, via 06-38720855

Solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je sollicitatie o.v.v. vacaturenummer 22.20

 vóór 20 juni 2022 uur naar hr@dynamiek.nu. 


