
                                                                                                                                             
 

 

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!  
 
OVER KINDCENTRUM DE BORG 
Kindcentrum de Borg is een bruisend kindcentrum in de wijk Marsdijk. Wij bieden zowel 
opvang als onderwijs aan voor 0 tot 13-jarigen. Onze visie komt tot uiting in zeven 
kernwaarden: uniciteit, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, samenwerken, verbinding, 
respect en veiligheid.  
 
WE ZIJN OP ZOEK NAAR: 

• Een enthousiaste leerkracht LB voor de plusgroepen van groep 1 t/m 8 (wtf 0,2) 
voor vervanging van ziekteverlof. Werkdag in overleg.  

• Een leerkracht die per direct tot 1 augustus 2023 beschikbaar is.  
 
WIJ VRAGEN: 

• Een (bijna) afgeronde PABO-opleiding / lesbevoegdheid. 
• Een enthousiaste, positieve, proactieve leerkracht die samen met het team van 

kindcentrum de Borg 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 ervaring heeft met het werken met meer- en hoogbegaafde 

leerlingen of hier affiniteit mee heeft. 
• Een leerkracht die graag samenwerkt. 

 
WIJ BIEDEN: 

• Ondersteuning en begeleiding bij de voorbereiding van het onderwijs in de 
plusgroep door collega’s, de intern begeleider en directie.  

• Een prettige werkomgeving. 
• Veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. 
• Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO.  

 
INFORMATIE: 
Voor verder informatie kun je kijken op www.ckcdeborg.nl en/of contact opnemen  
met de directeur Annemieke Westra via deborg@ckcdrenthe.nl of telefoonnummer  
0592 370203.  
 
SOLLICITEREN: 
Pas jij in dit profiel stuur dan uiterlijk vrijdag 27 januari a.s. een e-mail met je motivatie 
en CV naar deborg@ckcdrenthe.nl onder vermelding van vacature leerkracht plusgroep 
kindcentrum de Borg.  
 
CONTACTGEGEVENS: 

 
deborg@ckcdrenthe.nl 
 
0592 370203/ 0618465800 


