
 
 
 

 
 

 
 

Basisschool de Odyssee 
Basisschool de Odyssee is een fijne, reguliere basisschool in Utrecht-Oost en bestaat uit 16 groepen. 
We bieden sinds 2020 in twee van onze groepen voltijds hoogbegaafdenonderwijs aan. We hebben 
momenteel een 4/5 en een 6/7 VHB groep. De VHB-groepen op de Odyssee werken nauw inhoudelijk 
samen met de reguliere groepen, in voorbereiding van een deel van het lesprogramma, gezamenlijke 
activiteiten en projecten. De kinderen van onze VHB-groepen draaien mee met de andere groepen 
met de pauzes, gym en muziekonderwijs. Een inclusieve aanpak dus!  
 

Hoogbegaafdenonderwijs 
Als voltijds hoogbegaafden leerkracht werk jij met kinderen met een gemeten IQ van >130.  
Het aanbod aan deze groep op de Odyssee richt zich op drie pijlers:  
1. Kennis en leren De kinderen krijgen een compact aanbod van de kerndoelen primair onderwijs 

voor de basisvakken (in 30-40% van de tijd) met daarnaast verrijking en verdieping. Aandacht 
voor onder andere projectmatig werken en hogere orde denkopdrachten. 

2. Ontwikkelen van vaardigheden De kinderen hebben vaardigheden nodig om te leren en werken 
in een schoolse setting, nu en hun toekomst binnen het voortgezet onderwijs. Ze leren hoe te  
leren leren, doorzetten, samen werken, zelfstandig werken, plannen, een taak initiëren en 
automatiseren. Maar ook 21e eeuwse vaardigheden zoals computional thinking, presenteren, 
onderzoeksmatig werken etc.. 

3. Identiteit en ontwikkelen zelfbeeld Aandacht voor ontwikkelen van sociaal-emotionele 
ontwikkeling, spiegelen aan ontwikkelingsgelijken, leren omgaan met eventuele gevoeligheid, 
persoonlijkheid en bewustzijn van eigen hoogbegaafdheid, reflecteren, bewustwording mindset. 

 
Voor gym, muziek en creatieve ontwikkeling van de kinderen werk je samen met de vakleerkrachten 
van de Odyssee.    
 

Rol leerkracht 
Jij bent de drijvende en stimulerende kracht achter de concrete leerdoelen en maakt gebruik van 
diverse en eigentijdse werkvormen en methodes. Je spreekt leerlingen op hun niveau aan, stimuleert 
hen en daagt hen uit om zelfstandig oplossingen te vinden en gemotiveerd aan het werk te gaan. 
Instructies geef je vanuit leerdoelen op top down wijze (denken en instrueren vanuit het ‘waarom’ 
naar het ‘hoe’).  
 
  

Vacature groepsleerkracht voltijds hoogbegaafdengroep 
0.8 fte bovenbouwgroep VHB 

Jij helpt hoogbegaafde kinderen tot bloei te brengen. 
Met jouw energie, enthousiasme en doelgerichtheid lukt het jou hoogbegaafde leerlingen 

het onderwijs te bieden waarbij ze daadwerkelijk tot leren komen. 
 



 

Wat vragen wij? 
Flexibiliteit, creativiteit in denken en doen, en (zelf)reflecterend vermogen. Je krijgt energie van het 
ontwikkelen en voorbereiden van lesmateriaal en lessen. Je denkt vanuit de leerlingen, differentieert 
waar nodig en durft waar gewenst bestaande methodes los te laten. Je beschikt over passende 
pedagogische en didactische vaardigheden. Je beschikt over een pabo-diploma aangevuld met kennis 
(bijv. opleiding HB-specialist, of intentie een dergelijke opleiding te doen) over dan wel ervaring met 
hoogbegaafde kinderen. Afhankelijk van jouw achtergrond, kennis en werkervaring is een zij-
instroom traject mogelijk.   
 

Wat we je bieden bij de Odyssee  
Bij de Odyssee kun je rekenen op een inspirerende en toekomstgerichte werkomgeving met 
aandacht voor het individuele kind. Samen met de collega’s van de parallel VHB-groep, 
bouwcoordinator, team en schoolleider werk je aan de invulling van beleid, de doorontwikkeling van 
de HB-klas in de school en het ontwerpen van lesmateriaal. Vanuit die basis draag je bij aan 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs.  
 
We zoeken voor volgend schooljaar een groepsleerkracht voor onze bovenbouw VHB-groep. Voor 4 
schooldagen. De functie is ingeschaald in schaal 11.  
 

Is jouw interesse gewekt? 
Wacht dan niet met reageren en stuur jouw curriculum vitae met motivatie naar Frederique van 
Bruggen, schoolleider van de Odyssee. Dit kan via f.van.bruggen@deodyssee.net. We maken graag 
kennis met je! Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Of wil je even kijken op de Odyssee? 
Neem dan even contact op voor een afspraak! Via bovenstaande mail of telefoonnummer 06 
14233573. Zie voor meer informatie over de school www.deodyssee.net.  
 
 

 
 

http://www.deodyssee.net/

