
 

Per direct zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste leerkracht 

 

Basisschool De Horizon is een school voor nieuwkomers en voor kinderen die de Nederlandse 
taal nog niet beheersen. Een school met een hoog welkomsgevoel. De kinderen spelen, leren en 
werken samen. We leren de kinderen om te gaan met verschillen en we bereiden ze voor op een 
democratische samenleving volgens de filosofie van De Vreedzame School.  
Binnen ons leerstofaanbod ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal. We bereiden ze 
voor op het reguliere onderwijs, zodat de kinderen zo goed mogelijk kunnen instromen op het 
niveau dat bij hen past. 
 

 

We zijn op zoek naar: 

Een fulltime onderbouwleerkracht  (parttime is eventueel bespreekbaar). 

 

Herken jij je hierin: 

 Je kunt goed samenwerken in een team waarbij zelfreflectie en het samen zoeken naar kansen en 
mogelijkheden de basis vormt. 

 Je kunt snel schakelen, je bent flexibel en je kunt omgaan met dagelijkse veranderingen. 
 Je hebt een positieve en oplossingsgerichte houding naar de leerling en zijn omgeving. 
 Van nature werk je vanuit de filosofie van De Vreedzame School. 
 Je kunt met behulp van weinig voorinformatie je een beeld vormen van de verschillende 

ontwikkelingsgebieden van de leerlingen. 
 Je kunt omgaan met leerlingen en ouders met traumatische ervaringen. 
 Je staat open voor verschillende culturen en geloven. 
 Je beschikt over kennis en vaardigheden over het onderwijs aan leerlingen zonder onderwijservaring. 
 Je beheerst de leerlijnen voor taal, lezen en rekenen uitermate goed en kan hiernaar handelen. 
 Jouw didactisch handelen sluit goed aan bij het lesgeven aan het jonge kind. 
 Je bent excellent in het (continu) differentiëren naar leeftijd, belevingswereld en niveau. 
 Je bent breed inzetbaar. 

 

Schrijf dan snel! 

Ben je per direct beschikbaar, tot 31 juli 2022 voor 1,0 fte? 
Stuur dan jouw motivatiebrief en cv voor 27 september naar s.vandenbos@dehorizon-hengelo.nl 
t.a.v. Saskia van den Bos.  
Wil je meer informatie dan kun je bellen met locatiedirecteur Saskia van den Bos  
06 – 46 01 62 09. 
De gesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 1 oktober 2021  


