
 

 

Jij… 
 

hebt hart, oog en oor voor kinderen  
wilt kinderen en jezelf laten groeien  

bent teamlid en werkt samen  
zet je optimaal in  

 
 
Dan hebben wij in het schooljaar 2020-2021 plaats voor jou als  
 

 enthousiast, gedreven leerkracht  
Zorggroep  

 
Profiel van onze school 
Op onze school werken mensen die van harte instemmen met de reformatorische 
identiteit van de school en een goede werksfeer op school en in de klas als beste 
arbeidsvoorwaarde zien. We vormen een hecht team van betrokken collega’s die zich 
helemaal kunnen vinden in onze missie: Op goede basis samen groeien. Als jij je hierin 
herkent, zal jij je zeker thuis voelen op De Wittenberg. Een school met ongeveer 400 
leerlingen en een prachtig schoolgebouw. De Wittenberg gaat uit van de ‘Vereniging tot 
het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag’. 
 
Wil je meer weten over De Wittenberg en over deze functie? 
Kijk verder op deze website, lees de schoolgids en bestudeer ons profiel medewerker. In 
de zorggroep, de kubusklas genoemd, krijgen leerlingen uit de groepen 5-8 op een eigen 
leerlijn les. Jij begeleidt deze leerlingen drie morgens in de week en werkt intensief 
samen met de intern begeleider en de leerkracht van de groep waaruit de kinderen 
afkomstig zijn.   
Naast het begeleiden van de leerlingen op hun eigen leerlijn in de hoofdvakken, is er ’s 
middags ruimte voor het begeleiden van leerlingen die leren door bezig te zijn met hun 
handen.  
 
Uiteraard ben je van harte welkom voor een meeloopdag.  
 
 
 
 
 
 
 



 

2 / 4 

Wil je meer inlichtingen?  
Bel naar school (T 033 277 84 26) en vraag naar één van de onderstaande personen, of 
bel hen persoonlijk. 

- Voor de vacature van leerkracht zorggroep kun je contact opnemen met mevr. G. 
Rietveld (teamleider bovenbouw), T 06 22 43 82 88 

- Voor algemene informatie over de school kun je contact opnemen met dhr. F.M. 
van Grol (directeur-bestuurder), T 06 28 43 08 68.   

 
Wil je solliciteren? 
Mail je sollicitatiebrief t.a.v. de directeur-bestuurder naar dw@dewittenbergschool.nl 
 
 
Procedure DV 

- Bij binnenkomst van de brief sturen we een ontvangstbevestiging 
- Nadat je brief is besproken wordt je, bij een positieve uitslag, uitgenodigd voor 

een kennismakingsgesprek 
- De vervolgstap in dit proces is een proefles en identiteitsgesprek met het 

bestuur/toezicht waarna we tot een benoeming over hopen te gaan.  
 

- Tijdens dit proces zullen er afspraken gemaakt worden over de start en de omvang 
van de benoeming.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerkracht zorggroep  
 

mailto:dw@dewittenbergschool.nl
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Functieomschrijving leerkracht (zorggroep) 
 
Algemeen 
Voor alle medewerkers op De Wittenberg geldt een basishouding. Deze kun je vinden op 
de website in het ‘profiel medewerker’ 
 
Voor de leerkracht van de zorggroep geldt dat jij… 

 oog, oor en hart hebt voor de kinderen (in jouw groep); 
 bijzonder aandacht hebt voor leerlingen die op cognitief gebied specifieke 

onderwijsbehoeften hebben en een eigen leerlijn volgen; 
 ervaring en kennis hebt van de diverse leerlijnen die in het basisonderwijs gelden 

en je daar graag verder in wilt verdiepen; 
 handelings- en oplossingsgericht en opbrengstbewust werkt waarbij je 

samenwerken met anderen als een meerwaarde ziet ; 
 goed kunt samenwerken en je eigen reflectie en de ontvangen feedback inzet ter 

verbetering van je taken; 
 kennis hebt van onderwijsdoelen, in staat bent deze voor individuele leerlingen op 

kunt stellen en hiernaar weet te handelen. 
 
  
1. Context en plaats in de organisatie 

De werkzaamheden worden verricht op een basisschool die onderwijs biedt aan 
leerlingen van 4 – 12 jaar ter voorbereiding op hun plaats in het maatschappelijke leven 
en hun ontmoeting met de Heere.  
De schoolorganisatie bestaat uit twee bouwen, te weten de onderbouw (groep 1 – 4) 
en de bovenbouw (groep 5 – 8). De leerkracht van de zorggroep biedt, in nauwe 
samenwerking met de groepsleerkrachten, onderwijs aan ongeveer 8 kinderen uit de 
bovenbouw. Deze leerlingen volgen onderwijs binnen een eigen leerlijn (op 
een/meerdere hoofdvak(ken)) maar maken gedurende de andere momenten deel uit 
van hun gewone klas. Dit schooljaar is een pilot van een klusklas gestart, waarbij voor 
leerlingen uit de zorgroep ook gedurende twee middagen begeleiding is. Deze 
begeleiding bestaat uit het ontwikkelen van praktische vaardigheden, waarbij ook 
sociaal-emotionele doelen worden gesteld. Een combinatie van werkzaamheden voor 
de zorgklas en de klusklas behoort tot de mogelijkheden. 

 
 
2. Taken 

o Eigen leerlijnen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opstellen 
o Afstemmen met leerkrachten, intern begeleiders en ouders over passend 

onderwijs voor het kind 
o Lesgeven en begeleiden van de kinderen uit de zorggroep (kubusklas) 
o Creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en 

gewaardeerd voelen 
o Ontwikkelen van competentie, zelfstandigheid/ zelfverantwoordelijkheid en 

relatie bij en met leerlingen 
 

 
3. Kennis en vaardigheden 

• Scholing 
o Je bent in ieder geval in het bezit van een PABO-diploma of hoopt deze op korte 

termijn te halen 
o Je bent in het bezit van een diploma remedial teacher of bent bereid de 

opleiding hiervoor te gaan volgen 
• Kennis 

De leerkracht (zorggroep)heeft inzicht in/kennis en blijft op de hoogte van: 
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o taak, organisatie en werkwijze van de (eigen) school of wil deze gaan 
ontwikkelen 

o de algemene leerlijnen, bij voorkeur door ervaring opgebouwd 
• Vaardigheden 

De leerkracht (zorggroep) beschikt over vaardigheden (en ontwikkelt deze): 
o in het stimuleren en motiveren van anderen 
o in het opzetten van plannen en het geven van adviezen 

 
 
4. Aanvullende informatie 

• Taakomvang 
Minimale taakomvang is 3 dagen, bij voorkeur op maandag, dinsdag en woensdag. 
Deze functie is, indien mogelijk, te combineren met lesgevende taken en kan dus 
worden uitgebreid tot een volledige benoeming. 

• Inschaling 
Bij eerste benoeming is deze functiebeschrijving een taakomschrijving, 
gewaardeerd met L10 met een tijdelijk contract (één jaar). Bij gebleken 
geschiktheid wordt, o.a. na een beoordelingsgesprek (medio april), de benoeming 
omgezet in een vaste benoeming. Voor interne sollicitanten geldt dat de huidige 
benoeming wordt doorgezet. 

 
 
 


