
GEZOCHT
enthousiaste,
Kindgerichte

leerkracht bovenbouw

0344-681748

Korte Daver 1, 4012 BL Kerk-
Avezaath

de-blinker.nl

ONS ADRES

Wie zijn wij

De Blinker is een openbare
basisschool in Kerk-Avezaath (bij Tiel.
We hebben reguliere groepen en
groepen voltijds onderwijs voor
hoogbegaafden. In beide typen
onderwijs hebben wij ruime ervaring. 
Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn we
voor onze voltijds hoogbegaafden
groep 7-8 op zoek naar
 naar een enthousiaste collega

Zin om je eigen draai te geven aan het
onderwijs in jouw klas?
De durf om het anders te doen?
Enthousiasme voor een kindgerichte
benadering?
Interesse in, of kennis van hoogbegaafdheid?
Een drive voor vakken als: levenshouding,
filosoferen, creatief denken of programmeren?
Belangstelling voor werken met IPC?
Het vermogen -of ben je bereid om- antwoord
te geven op de vraag: ‘waarom moet ik dat
leren?!’
Kennis van executieve vaardigheden?
Affiniteit met de bovenbouw?
Een eeuwig lerende, nieuwsgierige houding?
Een pro-actieve, aanpakkers mentaliteit?
Zin om te werken in een enthousiast en
gedreven team?

Dan zoeken we jou!

HEB JIJ...



VRAGEN?
Schoolleider Henriette of HB-specialist
Anna staan je graag te woord. Stuur een
mail naar een van de mailadressen hier
naast.

WERKDAGEN IN
OVERLEG
Onze HB-groepen bestaan uit rond de 20
leerlingen. en is op zoek naar een
leerkracht voor tenminste 2 en maximaal 5
werkdagen.
Eerst een dagje meelopen kan natuurlijk
ook.
Ervaring niet vereist... Enthousiasme wel!

Wat bieden we jou MEER WETEN

henriette.van.de.sluis@basisburen.nl

Je krijgt de kans om een bijdrage te
leveren aan goed onderwijs voor
hoogbegaafde leerlingen. Een functie met
veel ruimte voor eigen initiatief binnen een
bestaande afdeling. We werken met sterke
collega’s die veel hart voor onderwijs
hebben en goed onderwijs voor
(hoogbegaafde) leerlingen willen
neerzetten.

We volgen regelmatig trainingen via
Novilo. Alle startende leerkrachten volgen
in ieder geval de training 'De zeven
uitdagingen.

Salaris conform CAO-PO.

Onze HB-specialist Anna is er twee dagen
in de week om leerlingen, maar ook
leerkrachten en ouders te ondersteunen
waar nodig.

anna.andree.wiltens@basisburen.nl

0344-681748


