
 

 
 
 
Datum publicatie: 18 november 2022 
Sluitingsdatum: 01 december 2022  
Vacaturenummer: 22.316  
 
IKC Groenewei is een plek waar kinderen van 0 t/m 13 jaar spelen en leren onder één dak. Onderwijs, 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang komen in één gebouw samen. Als medewerker van deze organisatie 
werk je, samen met je collega’s, vanuit één gemeenschappelijke visie met ieder zijn eigen professie en 
achtergrond. We werken vanuit drie belangrijke pijlers: inzet personeel, anders organiseren van onderwijs en 
werken aan een krachtige leeromgeving. We werken vanuit een integrale aanpak voor verandering en 
vernieuwing van het onderwijs: IKC Groenewei geeft invulling aan eigentijds onderwijs. Naast rekenen en taal 
worden kinderen gestimuleerd tot betekenisvol en actief leren. Ons onderwijs is gericht op duurzaamheid, 
vitaliteit  en bewegen. Daarnaast wordt ook een groot beroep gedaan op de vaardigheden van de leerlingen. 
Creativiteit en digitale vaardigheden zijn daarbij heel belangrijk, evenals samenwerken en kritisch denken. Het 
leren speelt zich grotendeels af op instructieplekken, de leerpleinen en in de omgeving van onze school onder 
begeleiding van een gemotiveerd en inspirerend . Onze school is een groeischool. Op 1 augustus 2020 is IKC 
Groenewei haar deuren geopend in de wijk Meerstad. In het voorjaar 2024 zal naast deze locatie een definitief 
gebouw gerealiseerd zijn. 
 
Functie 
Jij bent een leerkracht die op zoek is naar een uitdaging. Het lijkt je leuk om actief betrokken te zijn bij de 
ontwikkeling en van een nieuwe school en je hebt zin om samen met je collega’s een plek te bieden waar 
leerlingen kunnen leren en spelen onder één dak. Zie jij jezelf werken op een plek waar ruimte is voor 
vernieuwing van het onderwijs? Lees dan verder over onze nieuwe functie!  
 
Wij zijn met ingang van januari op zoek naar een energieke en enthousiaste leerkracht voor onze zesde 
kleutergroep 1/2. Het betreft een vacature op reguliere formatie. 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 goede communicatieve vaardigheden;  
- beschikt over een positief kritische instelling, gericht op samen leren, samen beter worden; 
- ouderbetrokkenheid belangrijk vindt;  
- bekend is met leerlijnen Engels, Digitale Geletterdheid en Kunst en Cultuur; 
- enthousiast is om mee te denken over de verder ontwikkeling van ons nieuwe IKC; 
- naast groep 1/2 ook affiniteit heeft met lesgeven aan groep 3/4. 
Ervaring hebben in de onderbouw is een pré, maar wij nodigen startende leerkrachten ook van harte uit om te 
solliciteren. 
 
Salaris 
Deze functie is gewaardeerd op schaal LB van de geldende CAO PO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal 
€ 4.573,- bij een volledige aanstelling. 
 
Organisatie 
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Onze missie is om als samenleving in 
het klein te werken vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leerlingen het beste onderwijs te 
geven dat we kunnen bieden. 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 onderbouw (wtf 1,0) 
IKC Groenewei  

 
 



 

 
 
 
 
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 onderwijsinstelling en Integrale Kind Centra vind je op de website: www.ikcgroenewei.nl 
Meer informatie over de functie is in te winnen bij Wieke Zondervan (directeur) via w.zondervan@ o2g2.nl 
of 06 - 15 95 61 64. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

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

