
 

Gezocht: leerkracht groep 1-2-3 

Geloof jij ook dat alle kinderen uniek zijn? En dat alle kinderen andere onderwijsbehoeften 
hebben? Dan is de Startbaan Soesterberg dé school voor jou! 
De Startbaan Soesterberg is een relatieve kleine school (120 leerlingen) waarbij 
groepsdoorbroken werken centraal staat. Alle leerlingen werken op hun eigen niveau en 
tempo op de gebieden van rekenen, taal, spelling en lezen aan de hand van dynamische 
instructiegroepen. In de kindgesprekken die vier maal per jaar plaats vinden bespreken de 
kinderen met de leerkrachten (en ouders) de leerdoelen voor de volgende periode. Deze 
komen samen met de behaalde resultaten te staan in het portfolio die de leerlingen aan 
het einde van het schooljaar presenteren aan de ouders.  
Leerlingen op de Startbaan leren zelfstandig te werken, verantwoording te nemen voor het 
eigen leerproces en kritisch en creatief te denken als een duurzame wereldburger. 
 

Basisschool de Startbaan heeft ca. 120 leerlingen en is verdeeld over 5 groepen. Met als 
visie groepsdoorbroken onderwijs zijn er op de Startbaan alleen maar combinatiegroepen. 
Momenteel hebben wij twee 1-2-3 groepen die veel samen optrekken, een groep 4-5, een 
groep 6-7 en een groep 7-8.  
 

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor groep 1-2-3. Affiniteit met jongere kinderen is 
een must, een bevoegdheid een pre. 
 
 

Ingangsdatum is 1 maart 2020 en het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast. 
 
 

Werkdagen.  
Ma t/m woe (om de week op woensdag) of woe t/m vr (om de week op woensdag) 
De werktijdfactor is 0,5, zijnde 20 uur in de week  
 

De vacature is voor groep 1-2-3b en heeft 20 leerlingen 
 
 

De volgende methodes worden gebruikt in groep 1-2-3b op de Startbaan: 
Veilig leren lezen, 1,2,3 zing  

Sluitingsdatum vacature 
1 januari 2020 
 

Contactgegevens van de schoolleider voor informatie over de vacature of 
sollicitatieprocedure 
 
Sollicitatiebrieven en CV’s en/of vragen over de sollicitatieprocedure kunnen terecht bij 
Pascal Frank (schoolleider). P.Frank@destartbaansoesterberg.nl 06-46353828. 
Als onderdeel van de sollicitatieprocedure zullen referenties ingewonnen worden. 
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