
 
 

 

Delta Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de 
gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Oost-Gelre en Berkelland. Onze 
scholen verzorgen onderwijs voor ruim 5000 kinderen die in hun 
leerproces worden begeleid door ruim 600 medewerkers. Delta Scholen 
hebben een eigen gezicht, zijn geworteld in een eigen traditie en 
omgeving, maar vormen een solidair verbond van kennis, ervaring en 
ambitie op het gebied van primair onderwijs. 
 

 
 
 

De Jozefschool in Elden is dé dorpsschool in de stad met modern onderwijs in een historisch 
gebouw! Op onze school zorgen wij, samen met enthousiaste kinderen en ouders, voor een 
veilige en uitdagende leeromgeving met persoonlijke aandacht voor elk kind als individu. 
Speerpunten op dit moment zijn o.a.: Onderzoeken & Ontwerpend leren, Rekenen en 
Voortgezet Technisch Lezen. 
 

Ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof gaat, zijn we per 8 mei 2023 op 
zoek naar een 
 

Enthousiaste leerkracht groep 4 
(0,8 wtf; voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 

 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid 
geven wij de voorkeur aan interne kandidaten.  
 
Wij zoeken een collega die:  

• de PABO (bijna) heeft afgerond (PABO-studenten die hun LIO hebben afgerond 
worden ook uitgenodigd te solliciteren); 

• passie heeft voor het onderwijs en denkt in kansen en mogelijkheden; 
• affiniteit heeft met deze leeftijdsgroep; 
• snel begrijpt en op basis van aanwijzingen initiatief neemt; 
• beschikt over goede didactische en pedagogische kwaliteiten om te ondersteunen bij 

rekenen, spelling en lezen (bekend met EDI); 
• een open, lerende houding heeft en houdt van samenwerken; 
• flexibel is. 

 
Wij bieden:  

• een fijne werksfeer; 
• een gemotiveerd, inspirerend, betrokken en leergierig team; 
• ontzettend leuke kinderen; 
• inschaling als Leerkracht LB; 
• een aanstelling voor 32 uur per week (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag), 

maar een fulltime aanstelling behoort ook tot de mogelijkheden; 
• een tijdelijke aanstelling tot 11 oktober 2023, met daarna mogelijk een vast 

dienstverband op een van de andere Deltascholen of in de vaste vervangingspool.  
 

Enthousiast?  
Wij ontvangen graag uiterlijk zondag 26 februari 2023 een motivatiebrief met onderwijsvisie 
en een CV via info@jozefschoolarnhem.nl 
Voor meer informatie kun je bellen met: Marjolein Berg (directeur) of Maria Boevink (IB-er): 
026-3830661. Van 18 februari tot en met 26 februari is de school gesloten in verband met de 
voorjaarsvakantie.  
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