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Vacaturenummer:  21.232 

 

 

Het Karrepad is een warme, dynamische basisschool waar iedereen welkom is. De verschillende culturen en 

achtergronden geven onze school kleur en sfeer. Samen met leerlingen en ouders vormen we een betrokken 

gemeenschap en bieden we een fijne plek waar kinderen zich veilig voelen en zich optimaal  kunnen 

ontwikkelen. Aan de hand van de daltonprincipes begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling. Zo leren ze 

plannen, reflecteren en samenwerken. Samen zorgen we ervoor dat ieder  kind zijn of haar talenten ontdekt en 

ontplooit.  

 

Onze school heeft drie gebouwen rondom ons prachtige plein. Daardoor combineren we het gevoel van 

kleinschaligheid met de voordelen van een grote stadsschool in het groen. Het park naast onze school biedt 

namelijk alle mogelijkheden voor de kinderen om in de buitenlucht te spelen, leren en bewegen: uniek voor een 

school in de stad.  

 

Functie 

Wij zijn per direct op zoek naar een energieke en enthousiaste leerkracht voor onze groep 6 en 8 en ter 

versterking van ons jonge, dynamische team. Het betreft een vacature op reguliere uren. De exacte omvang van 

de vacature is afhankelijk van de inzetbaarheid van de kandidaat en de beschikbare formatieruimte. 

Wij zoeken een collega die: 

- beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs; 

- beschikte over werkervaring als leerkracht in het basisonderwijs; 

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

- beschikt over een flexibele, professionele werkinstelling en gericht is op samenwerking; 

- in staat en enthousiast is om de inhoudelijke schoolontwikkeling mede vorm te geven; 

- bereid is om de eigen ontwikkeling als leerkracht blijvend centraal te stellen; 

- beschikt over een positief kritische instelling en gericht is op het samen beter worden. 

 

Salaris 

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

€ 4.113,- 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. 

 

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 

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

Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Alinda Koerts (directeur) via 06-13263470.   
 
 

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

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

Interne vacature: 
Leerkracht groep 6 en 8 (wtf 0,4 - 0,6) 
Het Karrepad 
 

https://o2g2.nl/sollicitatie.html
http://www.hetkarrepad.nl/

