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Vacature groep 6 De Meander 
voor dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag (0.8 fte) 

 
De Meander is een openbare school is de wijk De Drait met 13 groepen (ongeveer 300 leerlingen). De 
Meander participeert in de brede school De Drait. Verder zijn de  kinderopvang Smallsteps, peuterwerk 
Oink en de Voorde kernpartners. Dagelijks vinden meer dan 650 kinderen en volwassen onderdak in het 
gezamenlijke gebouw aan de Flevo in de wijk De Drait. 
 
De kernwaarden van de Meander zijn:  

 Vertrouwen / veiligheid / respect 
 Samenwerken 
 Professioneel 
 Continuïteit 
 Groei/ontwikkeling 

 
Voor De Meander is er een vacature van 0.8 fte op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ben jij die 
goede leerkracht met goede communicatieve vaardigheden. Dan zoeken wij jou! 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar ondernemende, betrokken en professionele leerkracht die het als een uitdaging ziet 
om mee te bouwen om De Meander samen op de kaart te zetten.  
 
Vereiste kennis en vaardigheden: 

 Minimaal HBO werk-, en denkniveau. 
 Als groepsleerkracht in bezit van PABO-diploma. 
 Je kunt een goed, positief pedagogisch klimaat neerzetten vanuit de Kanjertraining.  
 Je klassenmanagement is op orde en je kunt het directe instructiemodel op de juiste wijze 

hanteren. 
 Je hebt  analytisch vermogen en kunt dit inzetten bij het handelings- en opbrengstgericht werken. 
 Je bent bij ons op school naast leerkracht, ook teamlid. Goede communicatieve vaardigheden en 

samenwerken is daarvoor belangrijk. We willen werken vanuit een coöperatieve cultuur.  
 Ondernemerschap is essentieel; zelfstandig je werk vormgeven, in afstemming met de organisatie. 

Actief  mee ontwikkelen van het onderwijs. 
 Ambitie en/of kennis t.a.v. taalcoördinatorschap is een pré. 
 Je kunt feedback geven en ontvangen. 

 
Heb jij interesse? 
Durf jij de uitdaging aan? Reageer dan voor woensdag 27 oktober door een email te sturen met je motivatie 
en CV naar r.wagenmakers@opo-furore.nl. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 29 oktober na 13.00 
uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ruud Wagenmakers, directeur van de Meander, 0512-510150 
of 06-25772981. 
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