
De leerlingen van de Driesprong zoeken een nieuwe juf/meester voor groep 7/8 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zoeken wij een enthousiaste groepsleerkracht  
(WTF 1,0 /  parttime is bespreekbaar). 

Sta jij binnenkort op onze school voor de klas? 
Zin om in het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan op een vooruitstrevende school en daar een 
bijdrage aan te leveren?  

Wij zoeken een leerkracht en collega die: 
 past bij de christelijke identiteit van onze school en dit toont aan kinderen, ouders en collega’s;   
 affiniteit heeft met werken in de bovenbouw en de kinderen veel kan leren;  
 met zijn/haar pedagogische aanpak een veilige sfeer kan creëren; 
 vanuit een open communicatie constructief kan samenwerken met collega’s en ouders; 
 daadkrachtig kan aanpakken, goed kan organiseren en tevens een teamplayer is; 
 een onderwijsvisie heeft en zich wil inzetten voor de schoolontwikkeling; 
 bereid is om in de spiegel te kijken en veel wil leren; 
 wil werken vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW); 
 kan relativeren en daarbij humor weet in te zetten. 

De Driesprong is een school waar: 
 de christelijke identiteit herkenbaar is in het gedrag van de medewerkers, die dit tonen aan 

kinderen, ouders en aan elkaar.  
 thematisch wordt gewerkt met de methode “Alles in 1”; 
 boek en leespromotie een belangrijke rol speelt; 
 gewerkt wordt aan een uitstekend pedagogisch klimaat d.m.v. de methode;   

B6-4ALL. 

De school heeft 4 combinatiegroepen. Wij zijn een academische basisschool. Wij zijn constant op 
zoek naar verbinding tussen onderzoek in het kader van de schoolontwikkeling en het opleiden van 
studenten.  

Interesse of meer informatie? 
Voor meer informatie kun je een bezoek brengen aan onze website www.3spr.nl / www.verion.nl of 
contact opnemen met de directeur van de school dhr. A.J. ten Brinke: 
a.tenbrinke@dedriespronghh.nl / tel. 0546-697908  

Je sollicitatiebrief met CV kun je tot uiterlijk 1 juli mailen naar:  
g.baan@verion.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 3 juli en donderdagochtend 4 juli.


