
 

 

Wij zoeken: 
 

Een enthousiaste leerkracht LB voor groep 1 (wtf 0,4) 
 

 

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. 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. 

 

OVER KINDCENTRUM DE SCHUTKAMPEN 

Kindcentrum De Schutkampen is een gezellig kindcentrum in het dorp Smilde. We bieden 

opvang en onderwijs aan zo’n 260 kinderen van 0-12 jaar. Als team willen we elk kind 

tot zijn/haar recht laten komen en zetten we ons in voor een optimale ontwikkeling. 

Belangrijke thema’s voor ons kindcentrum zijn de komende tijd technisch en begrijpend 

lezen en professionele schoolcultuur.  

 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR: 

• Een enthousiaste leerkracht LB voor groep 1 (instroomgroep) voor een 

werktijdfactor van 0,4 (2 hele dagen) 

• Een collega die beschikbaar is van 1 maart 2023 tot en met 31 juli 2023 

(zomervakantie) op donderdag en vrijdag. 

 

WIJ VRAGEN: 

• Iemand die leren en ontwikkelen voor zichzelf en anderen centraal stelt 

• Iemand die samenwerken ziet als kracht en essentieel onderdeel van zijn/haar 

professioneel handelen 

• Iemand die een bijdrage wil leveren aan de professionele ontwikkeling van ons 

kindcentrum 

• Bij voorkeur ervaring heeft in de kleuterbouw 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. 

• Een kleine groep jongste leerlingen, betrokken ouders en een enthousiast team. 

 

INFORMATIE: 

Voor verdere informatie kun je kijken op www.ckcdeschutkampen.nl en/of contact 

opnemen met de directeur van christelijk kindcentrum De Schutkampen, Bas Guchelaar 

directeur (deschutkampen@ckcdrenthe.nl) of de onderbouwcoördinator, Margriet Wouda 

(m.wouda@ckcdrenthe.nl). Of bel met 0592-414010.  

 

SOLLICITEREN: 

Pas jij in dit profiel, stuur dan voor 20 januari een e-mail met je motivatie en CV naar 

deschutkampen@ckcdrenthe.nl onder vermelding van “vacature leerkracht groep 1 De 

Schutkampen”. De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 23, woensdag 25 en 

donderdag 26 januari tussen 14.00 en 17.00 uur. 
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