
 

  

	
 
Omdat zijn wie je wordt, jou laat zijn wie je bent 
Omdat wij vinden dat ieder kind  
gezien, gehoord en voorzien moet worden 
Omdat iedereen anders is, of liever: uniek. 
 
Je bent welkom met je eigen capaciteiten en je eigen talenten. 
 
	

OBS De Schakels regulier & voltijd HB-onderwijs zoekt  
Leerkracht onderbouw (m/v) 
Voor WTF 1 met affiniteit op het gebied van hoogbegaafdheid.  

 
OBS De Schakels en Hoogbegaafden Onderwijs Oudewater (HBOO) 
zoekt voor het schooljaar 2022-2023 een collega voor unit 1.  
Als leerkracht van unit 1 geef je les aan groep 1 t/m 3; een kleine groep die 
bestaat uit ongeveer 12 leerlingen.  

Binnen het reguliere onderwijs biedt OBS De Schakels, voltijd HB onderwijs 
aan in Oudewater. Op onze school wordt lesgegeven in 4 units.  
Naast de leerlingen tref je een betrokken team waar wordt ingezet op 
samenwerken. Door regelmatig met elkaar te brainstormen en af te 
stemmen, komen wij steeds een stukje dichter bij de essentie, zodat onze 
leerlingen steeds beter gezien, gehoord en voorzien worden.  

Deze vacature biedt een werkplek waar naast het reguliere onderwijs, ook 
aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, wordt onderwezen.  
Wat deze ontwikkelingsvoorsprong betreft, deze jonge leerlingen zijn veelal 
de broertjes en/of zusjes van hoogbegaafde leerlingen die al met veel plezier 
voltijd HB-onderwijs volgen.  

Mocht je weinig ervaring hebben op het gebied van hoogbegaafdheid, maar 
je bent wel nieuwsgierig en bereid om te leren, schroom dan niet om met 
ons hierover in gesprek te gaan. Als het gaat om hoogbegaafdheid hebben 
wij de nodige expertise in huis. Wat voor jou inhoudt dat je hierin begeleid 
wordt.  

Het betreft in principe een fulltime aanstelling, maar als je deze functie 
parttime ambieert, nodigen wij jou ook zeker uit om te solliciteren.  
 
Ben je nieuwsgierig of jij de juiste match voor de leerlingen  
en ons team zou kunnen zijn?  
Zet dan nu de eerste stap in onze richting door een afspraak te maken! 

Een vaste aanstelling binnen Stichting Onderwijs Primair behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
T +31 (0)348 563 112 en vraag naar Jeannette de Graaf  
E-mail: directie.schakels@onderwijsprimair.nl 

 


