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 Superschool met topteam zoekt collega 

Voor dit schooljaar, 2022-2023, zijn we op zoek naar nieuwe collega die zich samen met ons willen 

inzetten voor het onderwijs aan onze leerlingen bij 

Basisschool Op Dreef 

te Utrecht. 

We zijn op zoek naar: 

Een leerkracht voor groep 6 voor twee dagen per week (0,4te), voor de woensdag en vrijdag. Wij 

vinden het als school belangrijk dat het onderwijs binnen onze school gekenmerkt wordt door een 

doorlopende lijn en aanpak. Daarom sta je in ieder geval één dag met je duo beiden op de groep. In 

het belang van overleg, overdracht, eenheid in pedagogiek, ondersteuning van elkaar in dus het belang 

van het onderwijs aan onze leerlingen.   

Wij vragen: 

- Relevante bevoegdheid 

- Vermogen vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen 

- Professionele houding, maar zeker met voldoende aandacht voor de relatie (met leerlingen, 

ouders, collega’s en externen) 

- Het vermogen om door middel van structuur en heldere en voorspelbare aanpak onze 

leerlingen te laten groeien in de schoolopbrengsten en hun emotionele ontwikkeling. 

- Betrokkenheid bij leerlingen, team en school 

- In een sfeer waar  gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen de school 

centraal staat. 

Wij bieden: 

- Een prachtige klas, in een prachtige school in een krachtige wijk 

- Deelname in een warm team waar goede samenwerking en sfeer belangrijk zijn 

- Veel autonomie en vertrouwen e 

- Een school opzoek naar duurzaam verbeteren van het onderwijs 

- Betaling volgens CAO-PO 

 

Voor meer informatie, een afspraak voor een goed gesprek kun je contact opnemen met Tom 

Croonenberg, directeur Basisschool Op Dreef. Indien wij  na het eerste gesprek beiden positief zijn, zal 

er een gesprek plaatsvinden met je duo-partner. Belangrijk, immers jullie samen maken het onderwijs 

voor onze leerlingen.  

T: 030 2611424 

E: t.croonenberg@opdreefutrecht.nl 

W: www.opdreefovervecht.nl 


