
 

 

 
 
Basisschool de Oase zoekt met ingang van het schooljaar 2022-2023 een enthousiaste 
leerkracht voor het meer- en hoogbegaafdenonderwijs in de projectgroep op de Oase. 
Eventueel ben je beschikbaar een dag in de bovenbouw.  

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en op zoek naar een inspirerende werkplek? Dan 
is deze vacature voor jou bedoeld! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor 
het meer- en hoogbegaafdenonderwijs die ons team komt versterken. Eventueel ben je 
beschikbaar een dag in de bovenbouw.  

We zoeken een leerkracht voor 2- 3- 4 dagen (werkdagen in overleg) 

De school 

Basisschool de Oase is een basisschool in de wijk ’t Zand in Leidsche Rijn. De schoolt telt 
ongeveer 650 leerlingen, verdeeld over 25 groepen. In 2019 zijn we gestart met het 
Daltontraject en we zitten momenteel in de afrondende fase. Binnen onze school staan de 
Daltonprincipes centraal. De focus ligt op verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, 
zelfstandigheid en reflectie.  

Op de Oase werken we met een continurooster. Om 8.05 uur gaan de deuren open en om 
14.15 uur gaan de kinderen weer naar huis. Op vrijdag is de schooltijd tot 12.15 uur en zijn 
de kinderen in de middag vrij.   

De projectgroep  
 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorprong en meer- en hoogbegaafde kinderen krijgen naast 
de gecompacte lesstof in de klas één tot drie maal per week verrijkende lesactiviteiten 
aangeboden in de projectgroep. Bij het onderwijs in de projectgroep zijn leren leren, leren 
denken en leren samenwerken de pijlers. 
 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong werken eenmaal per week in de 
kleuterverrijkingsgroep aan creatieve denkopdrachten.  
 



 

 

De meer en hoogbegaafde leerlingen van groep 3 t/m 8 werken één tot driemaal per week in 
de projectgroep aan verrijkende lesactiviteiten gericht op de hogere orde denken. De doelen 
en vaardigheden voor ontwikkeling van het  SLO (Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling 
(DVO) | Talentontwikkeling | Talentstimuleren.nl) zijn hierbij leidend. Op de eerste dag 
wordt er gewerkt aan projecten met de methode Pittige plustorens, op de tweede dag wordt 
er gefilosofeerd aan de hand van de methode filosoferen en helder denken en op de derde 
dag wordt er samengewerkt aan verschillende challenges en projecten (onder anderen van 
het vooruitwerklab en wetenschap in de klas).  
 
Wanneer je bij ons komt werken dan …  

• Kom je in een gezellig, enthousiast en professioneel team terecht. Nieuwe collega’s 

voelen zich snel welkom bij ons op school! 

• Werk je met groepjes  vol nieuwsgierige, enthousiaste, inspirerende leerlingen 

waardoor jij ook elke dag nieuwe dingen leert 

• Kom je op een school die volop in ontwikkeling is. We zijn een Dalton school in 

opleiding 

• Wordt er begeleiding, coaching en inwerking op maat aangeboden voor (startende) 

leerkrachten 

• Is er ruimte om je talenten te ontdekken 

• Tref je een directie die oog heeft voor het werkgeluk  

• Krijg je een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband 

Je bent de ideale kandidaat als je …. 

• Kennis of affiniteit hebt van hoogbegaafdheid en Daltononderwijs of bereid bent om je 

hierin te verdiepen 

• Nieuwsgierig bent naar de vragen en denkwereld van kinderen en een creatieve 

denker bent, flexibel om samen met de kinderen van groep 1 t/m 8 hun leervragen 

onder de loep te nemen 

• Een coachende leerkracht kan zijn die de zelfsturing van leerlingen stimuleert 

• Een teamspeler bent en samen met collega’s het begaafdenonderwijs verder wilt 

vormgeven passend bij de Daltonwaarden 

• Een ambitieus, leergierig en vrolijk karakter hebt 

https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/4330-doelen-en-vaardigheden-voor-ontwikkeling-dvo
https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/hulpmiddel/4330-doelen-en-vaardigheden-voor-ontwikkeling-dvo


 

 

• De Vreedzame School een warm hart toedraagt  

• Elk kind in zijn kracht zet  

Enthousiast geworden? 

Hebben we je interesse gewekt? We nodigen je van harte uit om je CV en korte 
motivatiebrief op te sturen t.a.v. de interim directeur Saskia van Berkel via e-mail 
directie@basisschooldeoase.nl voor 15 augustus 2022.  

In de week van 15 augustus zullen de kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. We 
streven ernaar de procedure voor 1 september af te ronden. 
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