
Bestuursbureau SKOLO – Postbus 46 – 7580 AA  Losser 
T 053 5364271 – E bureau@skolo.nl – www.skolo.nl 

 

 

 
 
 

 
SKOLO nodigt jou uit om te solliciteren naar de functie van 

 

GROEPSLEERKRACHT ONDERBOUW 
0,7 fte 

 

 
aan daltonschool De Wegwijzer te Losser. Het betreft een vacature die zowel intern als extern 
beschikbaar wordt gesteld vanwege groei in de onderbouw. De benoeming gaat in per  
1 januari 2021, met een (betaalde) inwerkperiode in de maand december 2020.  
 

Algemene omschrijving 

Daltonschool De Wegwijzer is een katholieke basisschool gevestigd nabij het centrum van Losser en 
behoort tot de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO). Dagelijks gaan er zo’n  
130 leerlingen naar deze school, verdeeld over 6 groepen. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken en staan voor het motto: Samen op weg! 

Het enthousiaste team ontwikkelt graag onderwijs dat kinderen meer meegeeft dan het alleen goed 
kunnen lezen, schrijven en rekenen. In de kleutergroepen wordt gewerkt volgens de principes van 
basisontwikkeling. We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. 
Het spelend en ontdekkend leren in een rijke en uitdagende leeromgeving vinden wij belangrijk.  
De Wegwijzer heeft een continurooster, waarbij ze op woensdag alleen de ochtend naar school gaan.  

Wij zoeken een inspirerende en enthousiaste leerkracht die: 

• vanuit passie met jonge kinderen wil werken; 

• bevoegd is om les te geven in het basisonderwijs; 

• ervaring in en affiniteit met de onderbouw heeft;  

• lef en nieuwe ideeën heeft, durft uit te proberen en fouten durft te maken; 

• enthousiast is en de mentaliteit heeft om de schouders eronder te zetten; 

• uitgaat van samenwerken, open communiceert en problemen deelt met collega’s; 

• er voor de kinderen is en bezig is met de ontwikkeling van de kinderen; 

• openstaat voor onze daltonkernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken; 

• openstaat voor én kansen ziet in combigroepen; 

• competent is en zich wil blijven ontwikkelen; 

• ICT-vaardig is en kennis heeft van werken in de cloud. 

Een pre is: 

• specialisatie jonge kind; 

• affiniteit/ervaring met dalton;  

• ambitie tot onderbouw coördinator; 

• eigen talent op het gebied van sport, muziek, theater of ……. 
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Wij bieden: 

• een werkplek in een eigen (combi)groep 1/2 van onze daltonschool; 

• een enthousiast en meedenkend team dat staat voor vernieuwingen en gebruik maakt van elkaars 
talenten; 

• gedegen begeleiding door een ervaren collega tijdens de inwerkperiode; 

• begeleiding van de IB-er door het samen delen van de leerlingenzorg en advisering. 

 
Aanstelling bij SKOLO 
De functie betreft een benoeming in tijdelijk dienstverband tot 1 augustus 2021 met uitzicht op een 
vaste aanstelling. Over de inwerkperiode en de omvang daarvan worden nadere afspraken gemaakt. 
 
Procedure en reactie 
Heb je belangstelling? Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw M. Homburg 
(directeur De Wegwijzer), bereikbaar op T 06 14442250.  
 
Wij zijn benieuwd naar jou, dus presenteer je met jouw motivatie en CV per mail aan 
bureau@skolo.nl. Reageren kan tot en met woensdag 30 september a.s.  
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 41.  
 
 


