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Leraar (onder-, midden- en bovenbouw) 
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Het betreft een tijdelijk dienstverband dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste 
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Wat zegt ons schoolplan over de leraar? 
“Bij ons op school staat de leraar in de groep centraal en daarmee goed onderwijs aan de 
kinderen.  Niemand zal van een kind verwachten dat het weet wat er allemaal te leren valt en wat meer 
en minder belangrijk is. Van de leraar mag je wel verwachten dat hij dit overzicht heeft. De leraar maakt 
daarmee de school tot een plek waar dingen over de wereld geleerd worden die een kind zonder sturing 
wellicht nooit zou ontdekken.  
 
De leraar in de klas is de deskundige. Niet omdat hij alwetend is, maar door de manier waarop hij voor- 
leeft. De leraar laat zien wat de wereld te bieden heeft. Hij belichaamt als het ware een belofte die 
kinderen zelfinzicht en vertrouwen biedt. 
 
De leraar is met passie betrokken bij het lesgeven en leren en maakt daarbij gebruik van een 
onderwijsprogramma dat veel ruimte biedt voor automatiseren van basisvaardigheden (lezen, spellen, 
rekenen) en voor ontwikkeling van algemene kennis. 
 
De leraar ontleent zijn positie aan vakmanschap. Erkenning van vakmanschap en waardering van het vak 
van leraar zijn lange tijd onterecht naar de achtergrond geschoven. Er wordt nog altijd veel over onderwijs 
gesproken en nagedacht, los van de rol van de leraar. Sinds enkele jaren horen we gelukkig  toch ook 
weer vaker dat de leraar “ertoe doet”. We vinden dat echter nog wel een beetje zuinigjes uitgedrukt.  
 
Op ‘t Schrijverke benadrukken we dat het onderwijs wordt gemaakt in het primaire proces. Daarmee doen 
we pas echt recht aan de rol van de leraar. We spreken de leraar aan op zijn vakmanschap. De leraar 
ervaart hierdoor een grote verantwoordelijkheid, maar ook ruimte en vertrouwen.”  
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Dit vragen wij van een leraar op ‘t Schrijverke 
• Bezit empathisch vermogen en is omgevingssensitief. 

• Is van nature gericht op relatie en erkent daardoor de meerwaarde van groepsonderwijs. 

• Is bereid en in staat te reflecteren op eigen handelen en gedrag.  

• Heeft een onderzoekende houding en is dus in staat om hypes en trends te onderscheiden van 
doordachte innovatie. 

• Is bekend met de principes van Expliciete Directe Instructie (EDI) en weet deze te praktiseren. 

• Is in staat om binnen onderwijs in ‘jaargroepen’ optimaal te differentiëren naar niveau. 

• Toont zich een teamspeler die weet wat hij/zij heeft toe te voegen aan het grotere geheel. 

• Is flexibel en in staat om zichzelf af en toe weg te cijferen. 

• Heeft gevoel voor humor. 
 

Meer weten? 
Bel gerust met Bas Otten, directeur OBS ‘t Schrijverke op nummer 0492-664011.  
  
 

Reageren kan met een motivatiebrief en cv, via vacatures@platoo.nl  
Reageer snel want we houden doorlopend sollicitatiegesprekken. 
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