
 

 

Voor deze prachtschool zoeken wij een 

vakleerkracht bewegingsonderwijs  

Eigenheid Betrokkenheid  (Zelf)ontplooiing

 Respect        Verantwoordelijkheid 

Basisschool De Vink zoekt zo spoedig mogelijk een gedreven en vernieuwende parttime 

vakleerkracht bewegingsonderwijs (FTE 0,3) voor onze groepen 3 t/m 8. De lessen zijn op 

maandag- en woensdagochtend. 

Dienstverband: tijdelijk en uitzicht op vast.  

Wij zijn een school met een gemotiveerde, divers samengestelde populatie van 225 

leerlingen, in een fantastisch nieuw gebouw. Op De Vink bieden we passend onderwijs met 

oog voor de talenten van elk kind. Dit doen we samen met ouders én externe partners. We 

volgen de vorderingen van onze leerlingen (hun leerresultaten én sociaal-emotionele 

ontwikkeling) op de voet. Op onze school ga je resultaatgericht aan het werk en maak je, 

samen met collega’s én kinderen, leren zichtbaar. Op De Vink geven we (effectieve) directe 

instructie. Daarnaast ontwikkelen onze kinderen zich op school ook door coöperatieve 

werkvormen, ontdekkend leren en ICT. Verwerken van de lesstof gebeurt zowel digitaal als 

schriftelijk. Hierin wordt steeds een goede afweging gemaakt wat past bij onderwijsbehoeften 

van het kind/de groep. Op De Vink zijn uitgebreide faciliteiten voor Remedial Teaching en 

Plusklassen aanwezig. Naast groepsleerkrachten heeft de school vakleerkrachten voor 

gymnastiek-, muziek- en dramalessen. Ook maken twee conciërges, een intern begeleider, 

en een directeur deel uit van het team. We investeren als team veel in leren van en met 

elkaar. De Vink is bovendien een Gezonde School en heeft PBS ingevoerd. 

Visie op leerkrachten: 

De leerkrachten op onze school zijn professionals en dat betekent dat zij, gerelateerd aan de 

visie: 

- in staat zijn kinderen te enthousiasmeren en te motiveren; 

- gedreven, enthousiast en flexibel zijn; 

- open staat voor innovaties; 

- gedifferentieerd (met meerdere niveaus) werken binnen hun groep; 

- kunnen inspelen op de inbreng van kinderen; 

- gebruikmaken van de moderne technieken, communicatiemiddelen en 

  didactische leermiddelen; 

- goed kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen; 

- communicatief vaardig zijn; 

- openstaan voor persoonlijke ontwikkeling; 

- zich steeds beseffen een onderdeel te zijn van een groter samenhangend geheel. 

 

Ben je enthousiast geworden? Kijk ook eens op onze website (www.basisschooldevink.nl) of 

neem direct contact op met Matthijs Ferguson (directeur) via 071-5763580 of 

info@basisschooldevink). 

http://www.basisschooldevink.nl/


 

 

 

 

 


