
Integraal Kindcentrum (IKC) de Toermalijn is onderdeel van Stichting Spring kinderopvang en
Stichting Akkoord! openbaar basisonderwijs en biedt een leer- en ontwikkelomgeving voor
kinderen van 2-13 jaar en in de nabije toekomst van 0-13 jaar. Dit gezond IKC is gelegen in de wijk
Op de Heide in Tegelen en onderschrijft de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. Kinderen
ontwikkelen zich binnen IKC de Toermalijn in kennis en persoon, groeien op in diversiteit, leren van
en met elkaar en krijgen een brede oriëntatie op de wereld. Er is aandacht voor goede
basisvaardigheden zoals taal en rekenen. Daarnaast is er aandacht voor gezonde voeding en
leefstijl.

Wij zijn op zoek naar een:

Leerkracht bovenbouw LB (0,6 - 1,0 fte)

Dit ben jij: Als leerkracht maak jij het verschil! Jij bent de schakel naar een passend
uitstroomperspectief. Taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie, jij kunt alles
overbrengen op de leerlingen, want jouw didactische en pedagogische skills zijn kwalitatief
krachtig.

Wat heb je nodig?
● Je beschikt over een PABO-diploma;
● Je hebt een passie voor het onderwijs en wil deze graag overbrengen op jouw leerlingen;
● Je hebt ervaring in het onderwijs;
● Je hebt zin om in de bovenbouw aan de slag te gaan;
● Je hebt ervaring met het lesgeven vanuit het expliciete directe instructie model;
● Je vindt het een uitdaging om aan de slag te gaan met leerlingen uit een onderwijskansen wijk;
● Je bent voorspelbaar en kunt gedragsverwachtingen positief formuleren;
● Je bent veerkrachtig, enthousiast, stressbestendig en initiatiefrijk;
● Je kunt goed samenwerken met en leren van je collega’s;
● Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Ben jij deze enthousiaste leerkracht?
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Marjan Stappers, directeur IKC de
Toermalijn (telefoonnummer: 077-3735345). Voor vragen omtrent de sollicitatieprocedure kun je
terecht bij personeelszaken (personeelszaken@akkoord-po.nl)



Solliciteren
Indien je interesse hebt in deze uitdaging dan nodigen wij jou van harte uit te solliciteren! We zien
jouw sollicitatiebrief voorzien van een Curriculum Vitae graag via personeelszaken@akkoord-po.nl
tegemoet.

Wat wordt jou geboden?
● Een contract voor de duur van 1 jaar. Jouw inzet op school stemmen we samen af. Bevalt het

van beide kanten? Dan zetten we het contract om voor onbepaalde tijd;
● Uren / fte zijn in overleg: minimaal 0.6 fte en maximaal 1.0 fte.  Werktijden en -dagen bepalen

we in overleg;
● Inschaling afhankelijk van ervaring en competenties in schaal  LB (cao primair onderwijs met

een extra arbeidsmarkttoelage van 7.5%, 8% vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering van
8,33%;

Contact
Voor meer informatie over deze vacature, IKC de Toermalijn en/of Akkoord!-PO verwijzen wij je
naar: https://www.toermalijntegelen.nl en/of www.akkoord-po.nl.
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