
 

 

 

 

Datum publicatie:  17 juni 2022 
Sluitingsdatum:  03 juli 2022 

Vacaturenummers:  22.210 

 

De Ploeg is een openbare school in Hoogkerk en maakt onderdeel uit van Vensterschool Hoogkerk. De Ploeg telt 

220 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Onze school wordt bezocht door kinderen uit verschillende 

bevolkingsgroepen van Hoogkerk. Ons motto is “De Ploeg geeft KLEUR aan het leven!” 

Taalontwikkeling en samenwerken zijn uitgangspunt op onze school, we werken met de methode Success for All. 

Daarnaast vinden we eigenaarschap van kinderen belangrijk. We gebruiken de methode Vreedzame school 

omdat we willen dat kinderen respectvol met elkaar om gaan. We dagen kinderen uit om zich breed te 

ontwikkelen. Hiervoor hebben we een eigen Wetenschap Talent en Technologie lijn ontwikkeld. Als team  

ontwikkelen we ons door te werken met het programma LeerKRACHT. 

 

 

Functie 

In verband met het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een energieke en enthousiaste leerkracht voor 

groep 4. 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;  

- beschikt over werkervaring als leerkracht in het basisonderwijs; 

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

- ouderbetrokkenheid belangrijk vindt; 

- beschikt over een positief kritische instelling, gericht op samen leren, samen beter worden. 

 

Salaris 

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

€ 4.366,- 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.deploeg.o2g2.nl 

Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Bram van der Linden, directeur, via telnr. 06-20226823. 

 

 

 

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

 

Vacature: 
Leerkracht groep 4 (wtf  0,6 - 1,0)  
De Ploeg 

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

