
 

  
 
 

 
 

 

(1,0 fte is bespreekbaar) 
 

 
 
 

De leerlingen zoeken een leerkracht die:

 

 

 

 

 

  
Wij bieden:

 Informatie

 
  

 

• de leerlingen goed wil leren kennen en begrijpen;
• tijd voor de leerlingen neemt om bijv. te praten;
• goed kan helpen;
• grappig is, gevoel voor humor heeft.

 

• een enthousiast en bevlogen leergemeenschap 
 van leerlingen, leerkrachten en ouders;
• een prettig pedagogisch klimaat om in te werken;
• een passende benoeming in een krachtige 
 onderwijsorganisatie.
 

Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie verwijzen 
we naar de website https://delta.quadraten.nl/ 
Voor vragen kunt u contact opnemen met directeur 
Gerda Lublink, via e-mail (g.lublink@quadraten.nl) 
of per telefoon (06-46790108). 
Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 6 december gestuurd 
worden naar g.lublink@quadraten.nl.  
De gesprekken zijn gepland op dinsdagochtend 
14 december 2021. Ook leerlingen maken deel uit van 
de sollicitatiecommissie.

De werkplek:

Leerkracht (m/v), groep 7/8 (0,8 fte) 

Stichting Quadraten is een toonaangevende aanbieder van primair onderwĳs 
en kinderopvang in de regio Westerkwartier-Noordenveld. De stichting telt 
33 scholen. Ruim 550 medewerkers zetten zich dagelĳks toegewĳd in voor 
de ontwikkeling van 5100 kinderen. De stichting is ook ondernemer in de 
kinderopvang en richt zich de komende jaren onder meer op de totstand- 
koming van integrale kindcentra.

Voor basisschool De Delta te Zevenhuizen zijn wij per 1 januari 2022 
op zoek  naar een enthousiaste

Op onze prachtige dorpsschool De Delta staan we voor veiligheid, ontwikkeling 
en verbinding. Leerlingen mogen vanuit het werkconcept Critical Skills groeien 
in zelfreflectie, zelfregulering en samenwerking. Want als je jezelf goed kent, 
kun je ook de ander leren begrijpen. Critical Skills staat voor een 
mensgerichte blik en vandaaruit richten we ons onderwijs in: ieder kind 
gezien en gehoord!
We werken groep doorbrekend en het portfolio is in ontwikkeling. 
Onderwijs op maat zodat iedere leerling thuisnabij passend onderwijs 
ontvang, is waar we voor gaan.
Naast het organiseren van goed onderwijs, houden we ons momenteel ook 
bezig met het onderzoeken van een scholenfusie in Zevenhuizen. 

Het team zoekt een collega die:
• het unieke van ieder kind ziet en het 
 talentvol benadert;
• staat voor geïntegreerd thematisch 
 onderwijs;
• de leerlijnen kent en bezig wil blijven met 
 ontwikkelen en borgen hiervan;
• zijn/haar eigen talenten wil inzetten en 
 uitbreiden;
• doelgericht kan samenwerken;
• gaat voor ontwikkeling van het kind, de 
 school en zichzelf;
• enthousiast wil meehelpen aan de 
 ontwikkeling van een fusieschool binnen 
 het dorp.

 


