
DE DOOLGAARD

Drie jaar geleden heb ik de
overstap gemaakt naar
Dynamiek en de Doolgaard

Lianne van 
De Doolgaard zoekt 

een collega
kwaliteitsteamlid!MAAK KENNIS MET

VACATURE •  JUNI  2022

Samen met mijn collega KT-ers en de directeur
werken wij elke dag aan het verder uitbouwen
en nog meer borgen van de ontwikkelingen die
we hebben ingezet. Ik doe dat met name voor
de onderbouw. We werken aan passend
onderwijs (daar ben ik heel trots op!),
thematisch werken, EDI en het nog verder
ontwikkelen richting een IKC.

Door echt samen te werken in een team. Als
KT-er probeer ik ondanks mijn rol ook echt een
onderdeel van het team te zijn. Soms moeten
er knopen doorgehakt worden en dat is dan
mijn taak. Omdat ik ook zelf voor de groep
sta weet ik ook wat het is om les te geven en  
wat hier allemaal bij komt kijken.

Ik zoek iemand die net als mij er vol voor wil
gaan. Die met passie en enthousiasme aan goed
onderwijs wil werken. Iemand die zichtbaar is
en een open houding heeft en waar collega's
altijd bij terecht kunnen. 

Ik zie overal mogelijkheden, dat maakt deze
baan geen 9 tot 5 baan. In mijn enthousiasme
moet ik (door mijn collega's en directeur) soms
hierop worden geattendeerd.

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

WAT DOE JE ALS KWALITEITSTEAMLID?

WAT IS ER ZO LEUK AAN HET WERKEN OP DE DOOLGAARD?

WAT VOOR NIEUWE COLLEGA ZOEK JIJ?

EN WAT IS ER MINDER LEUK AAN JE WERK?

MIJN NAAM IS
Lianne Hoeijmakers

IK BEN JAAR OUD41

IK WERK BIJ
Basisschool De Doolgaard 

ALS
Kwaliteitsteamlid

IN de onderbouw

IK DOE DIT WERK AL 12 jaar

IK WERK ONGEVEER 4 dagen

 OP 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 L11
Werkplek

 
Omvang dienstverband

Werkdagen
Periode
Diploma

 

1 dag lesgevende taken in bovenbouw, overige dagen als
kwaliteitsteamlid
0.6-0.7 fte 
Dagen in overleg af te stemmen
Schooljaar '22-'23 met uitzicht op een vaste aanstelling
pabo diploma met evt. diploma bewegingsonderwijs (pré)
aanvullende opleiding op post-HBO niveau is vereist

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 en kwaliteitsteamlid die specialistische kennis heeft van zaken met betrekking tot het oudere
kind. Onze basis staat! Hier zijn we trots op. Wij zoeken een collega die samen met ons verder gaat bouwen!
Ben jij de gedreven persoon die vol passie samen met het team aan de slag gaat? Ons onderwijs aan de hand van
onze speerpunten naar nog meer successen begeleidt, en met humor een verbindende open communicatie
stimuleert? 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 22.21

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


