
 
 

 

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. Samen doen we er alles aan om ieder kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in de 

ontwikkeling van talenten en een stabiele basis te leggen voor de toekomst. 

 

Kindcentrum De Wegwijzer in Westerbork zoekt per 1 januari 2023 een: 
 

Leerkracht voor groep 0/1 (0.2 wtf) 
(vrijdag) 

 

De Wegwijzer is een actief en gezellig kindcentrum in Westerbork. 

Volgens het jaarklassensysteem bieden wij ontwikkelingsgericht basisonderwijs aan 130 

leerlingen, waarbij we zo veel mogelijk aansluiten op de mogelijkheden van het kind. 

Wij werken met een enthousiast en betrokken team. Er is een goede samenwerking met 

ouders. En we werken vanuit de Positive Behaviour gedachte. 

 

WIJ VRAGEN: 

• Een enthousiaste leerkracht LB voor groep 0/1 in de periode 1 januari 2023 tot en 

met 31 juli 2023 op de vrijdag (0.2 wtf) 
• Een afgeronde PABO-opleiding/lesbevoegdheid; 

• Een enthousiaste, positieve, proactieve leerkracht die samen met het team van 

kindcentrum De Wegwijzer vorm wil geven aan het onderwijs; 
• Iemand die een kwalitatieve bijdrage gaat leveren aan het onderwijs en oog 

houdt voor het welbevinden van kinderen; 

• Bij voorkeur iemand die ervaring heeft met jonge kinderen of hier affiniteit mee 

heeft. 
 

WIJ BIEDEN: 

• Ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van het onderwijs in de groep 
door collega’s, de intern begeleider en directie; 

• Een prettige werkomgeving; 

• Leuke leerlingen, betrokken ouders en een enthousiast team; 

• Een tijdelijke aanstelling tot het einde van het schooljaar. 

 
INFORMATIE: 

Voor verder informatie kun je kijken op www.ckcdewegwijzerwesterbork.nl en/of contact 

opnemen met de directie van Kindcentrum De Wegwijzer, Cobi Lakerveld (directeur) op 

het telefoonnummer 0593-331305. 

 
SOLLICITEREN: 

Pas jij in dit profiel stuur dan voor vrijdag 10 december een e-mail met je motivatie en 

CV naar dewegwijzer.westerbork@ckcdrenthe.nl (onder vermelding van vacature 

leerkracht groep 0/1). 

 

CONTACTGEGEVENS: 

 

 Dewegwijzer.westerbork@ckcdrenthe.nl 

0593-331305 

http://www.ckcdewegwijzerwesterbork.nl/
mailto:dewegwijzer.westerbork@ckcdrenthe.nl
mailto:Dewegwijzer.westerbork@ckcdrenthe.nl

