
 

 

 

 

Datum publicatie: 30 september 2021 

Sluitingsdatum:  1 november 2021    

Vacaturenummer:  21.224 

 
De Joseph Haydnschool is een openbare basisschool met 4 locaties gevestigd in Groningen, in de wijk Helpman.  

In totaal telt de school ± 660 leerlingen, verdeeld over 27 groepen, en ongeveer 44 personeelsleden. 

De activiteiten van de school richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van 

wederzijds respect, waardering en vertrouwen.  

Onze visie: een krachtige leeromgeving creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot sterke 

sociale burgers, die staan voor een duurzame, democratische en rechtvaardige samenleving, waarin iedereen 

een passende rol inneemt. 

Het team creëert een stimulerende leeromgeving en een breed onderwijs aanbod. Door rekening te houden met 

individuele verschillen, geven we alle leerlingen een stevige basis en een zo breed mogelijke vorming mee onder 

het motto: Goed in de basis/ Breed in de ontwikkeling!  

 

De school kent hierin 5 pijlers: 

- Engelse les vanaf groep 1/2 

- een uitgebreid kunst en cultuurprogramma 

- een programma voor wetenschap en techniek (de KUBUS school) 

- een programma voor digitale geletterdheid 

- een programma voor zeer talentvolle/hoogbegaafde leerlingen (voltijd HB afdeling) 

 

Functie 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste leerkracht groep 1/2. Het betreft een vacature op reguliere 

formatie i.v.m. een nieuw te vormen groep en direct voor onbepaalde tijd.  

 

We zoeken iemand die: 

- beschikt over een ; 

- planmatig kan werken; 

- didactisch sterk is naar alle leeftijdsgroepen; 

- initiatiefrijk is; 

- resultaatgericht (samen)werkt en goed kan schakelen; 

- analytisch is; 

- ICT vaardig is; 

- oog heeft voor de talenten van leerlingen en alle leerlingen ziet; 

- communicatief vaardig, sociaal denkend en positief is. 

 

We bieden: 

- een werkplek binnen een veelzijdig en enthousiast team; 

- enthousiaste leerlingen en betrokken ouders; 

- een dynamische omgeving. 

 

Salaris 

Deze functie is gewaardeerd op schaal L10 van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal  

€ 4113,- bij een volledige aanstelling.  

 

Organisatie 

Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van 

meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook 

zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.  

 

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan 

ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend 

aanbod aan  trainingen en opleidingsmogelijkheden. 

 

 

Vacature 

Leerkracht groep 1/2 (wtf 0,9) 
OBS Joseph Haydn 

 



 

 

 

 

Ben jij de collega die wij zoeken? 

Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In 

het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert. 

 

Informatie over de school vind je op de website: www.josephhaydn.nl.  

Meer informatie over de functie is in te winnen bij mevrouw S. Havinga, directeur van de Haydnschool, via de 

mail op s.havinga@o2g2.nl  of via de telefoon op 06 51 17 79 32.   

 
 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne flexpool kandidaten voorrang.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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