
 

 

 
Basisschool de Oase zoekt een enthousiaste leerkracht voor groep 8 op donderdag 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of ben je binnenkort afgestudeerd en op zoek naar 
een inspirerende werkplek? Dan is deze vacature voor jou bedoeld! Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste leerkracht die ons team komt versterken! We zijn op zoek naar een 
groepsleerkracht voor groep 8 op donderdag. Meer werkdagen zijn bespreekbaar.  

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.   

Binnen de school hebben we drie groepen 3 waarbij de leerkrachten van deze groepen nauw 
met elkaar samenwerken. In groep 3 versterken we de fundering die in groep 2 gelegd is en 
voor het leren lezen hanteren we de methode Lijn3. Je krijgt een aantal momenten per week 
ondersteuning van een onderwijsassistent in de groep.  

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! 

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

opleiding 

• Heb je inspirerende leerjaarcollega’s om mee samen te werken 

• 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 met Daltononderwijs of bereid bent om je hierin te 

verdiepen 

• Het coachen van kinderen in groep 8 als intrinsieke motivatie hebt en de 

ontwikkeling van deze leeftijdsgroep verder vorm wilt geven 

• Een ambitieus, leergierig en vrolijk karakter hebt 

• 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 waarnemend directeur Matine van Voorthuizen of de 
interim directeur Saskia van Berkel via de e-mail directie@basisschooldeoase.nl. Heb je 
inhoudelijke vragen of wil je eerst een kijkje komen nemen? Neem dan contact op voor een 
afspraak via de mail of op het telefoonnummer 030-670 5453 
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