
 
zoekt vanaf 1 mei 2023 (of eerder) 

Een leerkracht voor een middenbouw groep  

Voor 3 of 4 (of 5) dagen 
 

OBS de Cirkel is een openbare basisschool in de wijk Zuilen met ongeveer 230 leerlingen met diverse achtergronden. 

We streven naar een sterke basis (taal en rekenen) en brede basiskennis voor ieder kind. We werken 

ontwikkelingsgericht (1/2 en 3) en thematisch (1/8). Samenwerken aan thema's en onderwijs inspireert ons én de 

kinderen. We werken met EDI en leerKRACHT. Vanuit onze visie op onderwijs en leren hebben we als team gekozen 

voor een combinatie van homogene en heterogene groepen. De school heeft een nieuw gebouw met een eigen 

gymzaal en een goed ingericht schoolplein.  

 

Heb je ervaring in de middenbouw? Heb je zin om SAMEN met een groep enthousiaste collega's te 

werken aan een doorgaande lijn in de school? Wil je meedenken over onze visie op (thematisch) 

onderwijs en de vertaling daarvan naar de praktijk? En heb je zin in een (nieuwe) uitdaging? 

Solliciteer dan naar deze vacature! 

 

Wij zijn op zoek naar een collega die: 

- Wil werken in een heterogene groep (4/5) 

- Wil bijdragen aan het vormgeven van thematisch werken  

- Taal verrijkend inzet en evidence informed werken als uitgangspunt heeft 

- Een open en ondernemende houding heeft 

- Bijdraagt aan schoolontwikkeling in teamverband  

 

Wat kan je bij ons verwachten?  

- Een (relatief) jong, dynamisch, collegiaal en enthousiast team met veel expertise 

- Een school die zich richt op het ontwikkelen van een sterke basis 

- Begeleiding op maat van de schoolopleider 

- De mogelijkheid om je (verder) te ontwikkelen  

- Scholing (EDI; begrijpend lezen; opbrengstgericht werken). 

 

Bij de SPO Utrecht vertrouwen we op jouw kwaliteiten. Volgens het motto van de SPO: Samen leren groeien. Je denkt 

mee over schoolontwikkeling. Je maakt keuzes die passen bij jouw school, jouw groep en de wijk waar de school 

staat. Dat doe je niet alleen. Je werkt samen met directie, IB, schoolopleider én je collega's. Samen kun je méér! 

 

 

Wil je meer weten? Neem contact op met de directeur van de 

school, Marja Hamers. Heb je belangstelling? Stuur je motivatie 

en CV zo spoedig naar: directie.cirkel@spoutrecht.nl 

Kandidaten worden kort daarna uitgenodigd voor een gesprek. 
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