
Leerkracht groep 6  
 

De Poolster staat in de wijk Noordpolder van Berkel en Rodenrijs. De school telt ongeveer 420 

leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Er werken 42 enthousiaste collega’s en een vijftal vrijwilligers 

aan kwalitatief goed onderwijs. Er wordt handelingsgericht gewerkt vanuit het 

leerstofjaarklassensysteem met daarbij veel aandacht voor de individuele ontplooiingskansen van 

het kind. Breinleren en Mindset zijn speerpunten in de school. Elke jaargroep heeft een parallelgroep 

waar je fijn mee kunt sparren en samenwerken. 

 

Als je bij ons komt werken…. 
Kom je in een enthousiast team te werken van ongeveer 30 leerkrachten, intern begeleiders, een 

gedragsspecialist, bouwcoördinatoren, vakleerkrachten, conciërges, een administratief medewerker 

en de directie. Bij ons geef je les volgens het zogenaamde leerstofjaarklassen-model. Leerlingen 

worden in een vaste groep geplaatst en krijgen les van een of twee vaste leerkrachten. Voor de 

vakken lezen, spelling, taal en rekenen gebruiken we het DIM-model. 

 

Jouw dag begint om 8:00u met de voorbereiding van je lessen en een gezamenlijk koffiemoment. Als 

de kinderen om 8:30u binnen zijn, begint de dag met stillezen, gevolgd door de basisvakken. Na een 

gezamenlijke lunchpauze in de teamkamer beginnen om 13:00u de middaglessen. We werken met 

een grote groep enthousiaste leerkrachten om het beste uit onze kinderen te halen! 

 

Jij past bij ons….  
Als je passie hebt voor het vak! Je bent positief kritisch en denkt graag mee binnen de organisatie. 

Communicatie is jouw kracht, zowel naar kinderen als naar ouders en collega’s. Je spart graag met 

anderen, vindt samenwerken belangrijk en bent in staat om mee te buigen met een ander waar 

nodig. Jij hebt een ‘groeimindset’ voor jezelf maar ook voor de kinderen. Verder beschik je over een 

Pabo-diploma of een certificaat waarmee de bevoegdheid kan worden aangetoond. 

 

Wat kan je van ons verwachten?  
Je hebt een parallelgroep waarmee je nauw samenwerkt en collega’s die jou graag op weg helpen. Je 

komt terecht in een gedreven team met een hoog ambitieniveau. We zijn een zelfsturend team, 

toegankelijk en hebben oog voor elkaar. Je komt te werken in een stabiele werkomgeving waar de 

lijnen duidelijk zijn uitgezet. Neem gerust eens een kijkje op onze site om te zien wie we zijn en hoe 

we werken. Hier wil je bij horen!  

 

De groep 6 waar je op solliciteert bestaat uit 24 enthousiaste leerlingen. De sfeer in de groep is goed 

en de kinderen zijn heel leergierig. Je duo-collega is werkzaam op donderdag en vrijdag. Jij zal 

werkzaam zijn op maandag, dinsdag en woensdag. 

Wij bieden jou: 

 een regulier dienstverband (1 jaar) van 0,6 WTF met zicht op een vaste aanstelling voor 
onbepaalde tijd bij voldoende functioneren. Je werkdagen zullen maandag, dinsdag en 
woensdag zijn.  



 inschaling voor deze functie in L10. Afhankelijk van je werkervaring een salaris tussen de 
€2.563,- en €3.910,-, conform de CAO primair onderwijs. 

Basisschool De Poolster is onderdeel van de Laurentius Stichting, een bestuur met 29 scholen, ruim 
9000 leerlingen en 872 leerkrachten en schoolleiders. De Laurentius Stichting wil bijzonder goed 
onderwijs bieden vanuit de katholieke grondslag. 
 

Informatie  
De sollicitatiegesprekken zullen zo snel mogelijk na de sluitingsdatum van de vacature plaatsvinden.  

 

Ingangsdatum van de functie: 6 januari 2020. 

 

Sluitingsdatum vacature: 17 november 2019. 

 

Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature? 

Neem dan contact op met Wendy Vonk, directeur, via 010 511 55 98. Voor vragen over werken bij de 

Laurentius Stichting mag je contact opnemen met onze afdeling HRM, 

vacature@laurentiusstichting.nl. 

mailto:vacature@laurentiusstichting.nl

