
 

Vacaturetitel Enthousiaste LIO er 

Schoolnaam De Delta 

Wtf 0,5 

(Indien van toepassing) werkdagen Werkdagen zijn bespreekbaar. 

Startdatum vacature 01-08-2022 

Eventueel:  

Reden vacature (ziektevervanging, 
vertrek collega, etc.)  

 

(Indien van toepassing) Eind datum 

vacature 

 
 

Omschrijving van de school (indien 
veld hiernaast leeg blijft, halen we 
informatie van de website) 

De Delta heeft een aantal jaren geleden gekozen voor 
beleid dat gericht is op het unitonderwijs vanuit de visie op 
toekomstbestendig onderwijs. Onze nieuwbouw is 
ingericht op deze gemaakte keuze, zodat het werken in 
units zo optimaal mogelijk is. De Delta is de school die 
binnen onze regio het unitonderwijs op een uitgebreide, 
gedigitaliseerde manier neerzet. 

Visie van de school (indien veld 
hiernaast leeg blijft, halen we 
informatie van de website) 

De Delta heeft als missie kinderen te helpen kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven 
nodig hebben. De toekomstige samenleving zal totaal 
anders zijn dan de huidige; ontwikkelingen voltrekken zich 
in een steeds sneller tempo. Creativiteit, nieuwsgierigheid, 
flexibiliteit en een innovatieve mentaliteit zijn 
eigenschappen die belangrijk zijn om goed te functioneren 
in de wereld van morgen. 
 
De Delta werkt vanuit de visie kinderen, samen met 
ouders, te willen voorbereiden op deze toekomst, 
toekomstbestendig onderwijs. 
 

Wij zoeken (een collega die) 
 
 

• Flexibel, humoristisch, een teamplayer is en een open 
en lerende houding heeft 

• Procesgericht en planmatig kan werken 
 

Eventueel 

Tot de aanbeveling strekt als je • Vaardig bent op het gebied van ICT 
      •       Van samenwerken houdt 

• Van uitdagingen houdt 

• Affiniteit heeft met onderwijsvernieuwing 
 

 
 

Wij bieden • Begeleiding tijdens je stage 

• Een prettige werksfeer 

• Een  vernieuwende school als werkplek 



• Fijne samenwerking met betrokken collega’s 

• Een LIO-stageplek waar je veel leert en doorgroeit 
naar zelfstandig leerkracht 

• Salarisschaal 4 conform CAO Primair Onderwijs 
 
 

Begeleiding Je bent vanaf de start van het schooljaar onderdeel van het 
team en staat in de formatie voor 0,5 FTE. Naast de twee 
dagen dat je zelfstandig voor de groep staat, onder leiding 
en toezicht van een gediplomeerde collega, heb je nog 0,1 
FTE over voor begeleiding op maat. Dit houdt in dat je zelf 
mag aangeven waar je behoefte aan hebt. Je wordt voor 
0,5 FTE uitbetaald als onderwijsassistent. 

Solliciteren tot uiterlijk Sollicitaties worden direct in behandeling genomen. 
Wij ontvangen een motivatie en c.v.  

De stagegroep is nader te bepalen en zal in overleg afgestemd worden. 
 
Voor inlichtingen kun je terecht bij Linda Bartels, directeur van de school: 06-50479768 of bezoek 
de website van de school: www.obsdedelta.eu  

  
 

 


