
 

 
Ben jij een leerkracht met passie voor  

cognitief getalenteerde leerlingen? 

(0,25 wtf) 

 
Veelzijdig? Check!  
Creatief? Check!  
Oplossingsgericht? Check!  
Met een groot inlevingsvermogen? Uiteraard!  
 
Probleemloos vink jij ons wensenlijstje af. Jij weet precies wat Bram, Loes en 
onze andere leerlingen hier op CBS De Zonheuvel in Driebergen nodig 
hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken 
wereldburgers. Voor onze verdiepingsgroep zoeken wij jou! 
 
Profiel 
Jij verzorgt het onderwijs en begeleiding aan o.a. cognitief getalenteerde 

leerlingen in kleine groepen (6-8 leerlingen). Je weet de executieve 

vaardigheden te stimuleren en aan te sluiten bij hun talenten. Jij hebt passie 

voor je vak en een hart voor leerlingen zoals Bram en Loes, die dankzij jouw 

toewijding, aanpak en aanbod zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen.  

Heb jij naast je huidige baan nog ruimte voor een extra uitdaging? 

Functie-eisen 
 

Cognitief talent: 

Jij beschikt over een volledige onderwijsbevoegdheid, eventueel aangevuld 

met een Master Special Educational Needs of een soortgelijke opleiding. Je 

hebt aantoonbaar affiniteit met cognitief getalenteerde leerlingen.  
 

Organisatie talent: 

Je wordt initiator en kartrekker van de werkgroep CGL. Je bent (samen met 

de ib-er) de spin in het talenten-web. Je weet schoolbreed in te spelen op 

differentiatie en talentontwikkeling. 
 

Persoonlijk talent: 

Je weet op een persoonlijke manier leerlingen, ouders en collega’s te 

bereiken. Je weet jouw communicatie hierop af te stemmen en het lukt jou 

aanbod te creëren vanuit visie en behoefte. 

Arbeidsvoorwaarden 

Als ‘nieuwkomer’ op onze school zijn er verschillende collega’s waar je 

terecht kunt met al je vragen. De ib-er begeleidt jou bij de zorg en er zijn 

diverse coördinatoren waar je met vragen terecht kunt. Werkdagen worden 

vastgesteld in overleg. 

Voor vragen omtrent de vacature kun je contact opnemen met:  

Hester van Halteren of Annemarie Schalk. Via de mail: info@dezonheuvel.nl 

of telefonisch: 0343-513290 

 
De Oorsprong is een 
stichting voor protestants 
christelijk onderwijs, 
bestaande uit zeven 
scholen in Doorn, 
Driebergen en Wijk bij 
Duurstede.  
 
Iedere school heeft een 
eigen onderwijskundig 
concept en werkt met 
moderne lesmethoden en 
leermiddelen.  
 
We werken vanuit een 
gezamenlijke 
levensovertuiging en 
doelstelling.  
 
Bovendien doen de 
directies en leerkrachten 
veel dingen samen, met 
name binnen ons interne 
scholingsprogramma, 
waardoor alle scholen 
profiteren van gedeelde 
kennis en ervaring. 
 
Solliciteren? 

Wij zien schriftelijke 
sollicitaties graag voorzien 
van CV voor maandag 1 
februari a.s. naar 
info@dezonheuvel.nl  
We nemen allereerst de 
sollicitaties van intern 
personeel in behandeling.  
 
 


