
 

 

OVER CKC DRENTHE 
CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang op 30 kindcentra in 
Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden Drenthe. Onze 
kindcentra hebben elk hun eigen karakter, maar delen de ambitie om toonaangevend te 
zijn. Het kind staat centraal bij alles wat we doen. Wij hebben oog voor het kind en 
versterken dit door oog te hebben voor ouders, sociale partners en onze eigen collega’s: 
Oog voor iedereen!  
  
Voor CKC de Rietzanger in Eelderwolde (nabij stad Groningen) zijn wij met 
ingang van schooljaar 2022-2023 op zoek naar een: 

Leerkracht groep 8 
(Vaste uren van 1.0 fte) 

 
De Rietzanger is een groeischool op de rand van Eelderwolde en Groningen. Met een 
enthousiast en deskundig team geven wij in 12 groepen les aan ruim 260 leerlingen. Wij 
werken met moderne leermiddelen, methodes en materialen. Naast de lessen in de eigen 
groep werken wij ook groepsdoorbrekend aan de hand van VierKeerWijzer. Wij doen dat 
vanuit ons motto “Samen Leren, samen Leven”. 
 
BEN JIJ: 

• Een enthousiaste (en ervaren) leerkracht die met veel bevlogenheid wil werken in 
onze goedlopende bovenbouw. 

• Geïnteresseerd in een baan met vaste uren voor 1,0 fte voor het schooljaar 2022-
2023, met uitzicht op een vast contract? 
 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
WIJ VRAGEN: 

• Een afgeronde PABO-opleiding/lesbevoegdheid. 
• Een enthousiaste, positieve en proactieve collega die samen met de rest van het 

team van De Rietzanger verder vorm en inhoud wil geven aan het onderwijs op 
ons kindcentrum; 

• Een resultaatgerichte collega die ook oog heeft voor het welbevinden van 
kinderen.  
 

WIJ BIEDEN: 
• Ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van het onderwijs in de groep 

door collega’s, de intern begeleider en de directie.  
• Een prettige werkomgeving. 
• Enthousiaste leerlingen, betrokken ouders en een leuk team. 
• Uitzicht op een vast contract voor 1,0 fte.  

 
INFORMATIE: 
Voor verdere informatie kun je kijken op www.ckcderietzanger.nl en www.ckcdrenthe.nl.  
 
SOLLICITEREN: 
Pas jij in dit profiel? Solliciteer dan en stuur uiterlijk 19 augustus 2022 een e-mail met je 
motivatie en CV naar hrm@ckcdrenthe.nl onder vermelding van “vacature leerkracht 
CKC de Rietzanger” 
 
 

CONTACTGEGEVENS: 
hrm@ckcdrenthe.nl 


