
 
 

 

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. 

 

 

 

 
“Waar in veiligheid, vertrouwen en met respect ieder kind gezien wordt” 

 
De Paasberg in Oosterbeek is een actieve, sprankelende school. Op onze school zorgen 
wij voor een veilige en uitdagende leeromgeving met persoonlijke aandacht voor elk kind 
als individu. We creëren graag grote betrokkenheid bij leerlingen. Veiligheid, vertrouwen 
en respect zien we ook in het team. Het team werkt volgens leerKRACHT (Leren met én 
van elkaar) en elementen daarvan zijn ook in de groepen zichtbaar. We zijn een 
Kanjerschool en sturen hiermee doelgericht en succesvol op een veilig en prettig 
pedagogisch klimaat. Voorbereidend en Voortgezet Technisch lezen gebeurt volgens de 
methodiek LIST.   
 
Per 1 april 2023 (of eerder) zijn we op zoek naar een: 
 

Groepsleerkracht voor groep 5A 
(0,6 WTF: woensdag tot en met 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 heeft afgerond; 

 een voorkeur heeft voor de midden- en bovenbouw; 

 enthousiasme uitstraalt naar kinderen en ouders; 

 creatief en beredeneerd invulling geeft aan onderwijsactiviteiten; 

 graag een rijke leeromgeving creëert;  

 teamspeler is en een flexibele houding heeft; 

 proactief is. 
 
Wij bieden:  

 een goede en gezellige school met fijne collega’s, enthousiaste kinderen en 
betrokken ouders; 

 Op woensdag samen met duo collega in de groep voor extra zorg en aandacht 
voor je leerlingen; 

 Een tijdelijke aanstelling in de functie van Leerkracht LB tot 31-07-2023, met 
uitzicht op een vaste benoeming op de Paasberg, een andere Deltaschool, of in 
de vervangerspool. 

 
Enthousiast?  
Dan ontvangen wij graag uiterlijk zondag 5 februari 2022 een motivatiebrief en een CV 

via h.verweij@depaasbergschool.nl 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 6. Voor meer informatie kun je bellen met: 
Hans Verweij (directeur): 026-3332693 (school) of 06-31117015 
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