
 
 
 

INNOVO zoekt een enthousiaste leerkracht voor 

basisschool de Windwijzer te Heerlen (0.400 FTE) 
                  

 
Basisschool de Windwijzer is per direct op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde leerkracht 

voor onze onderbouw. De vacature betreft 0,400 Fte.  

Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 

van kinderen en collega’s. Kinderen leren dat ze er toe doen, ze begeleiden naar hun toekomst 

op weg naar een wereldburger. Het verzorgen van goed onderwijs op alle gebieden; fysiek, 

cognitief, sociaal emotioneel, kunst, cultuur en muziek. We werken vanuit leerlijnen, 

ontwikkelingsgericht, kinderen mogen ook eigen leerdoelen stellen. We werken met passende 

werkvormen. We willen kinderen anders beoordelen. Er is aandacht voor de brede talent 

ontwikkeling. School is een ontmoetingsplek, waar de ruimtes flexibel ingezet kunnen worden.  

Profileringspijlers zijn: 

- Cultuureducatie/Talentontwikkeling 

- Gezonde School/Gezonde Leefstijl 

Welke waarden willen we leidend laten zijn?  

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen zijn ingedeeld in heterogene stamgroepen (4 t/m 6 jaar). Het Leerplein bestaat uit 3 

stamgroepen. Hier start en eindigt de dag bij een vaste leerkracht of Onderwijsondersteuner. 

Alle professionals zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen in het Leerplein.  

Er wordt binnen het leerplein in horizontale of verticale eenheden gedurende meerdere 

gedeeltes van de dag gewerkt. Leerkrachten geven de instructies in vakgebieden. De 

onderwijsondersteuners verzorgen de coaching/begeleiding op het leerplein. De leerlingen 

werken in de omgeving van het leerplein. Er zijn (samen)werkplekken, stilte-plekken en 

instructieplekken. Het leerplein deelt de rijke leeromgeving met de leerkrachten en leerlingen 

die er gebruik van maken en zijn daar samen verantwoordelijk voor. Iedereen is zichtbaar voor 

elkaar in het leerplein. Iedere leerplein heeft een vast dagscript en instructierooster. 

We werken nauw samen met de inpandige peuterspeelzaal gebruikmakend van de VVE-

methodiek Speelplezier. Tevens bieden we voor de ouders VVE-Thuis aan. 

 



 
Wil jij ook dat kinderen het beste uit zichzelf halen? 
Ben jij leerkracht en op zoek naar een baan waar vertrouwen, vakmanschap en 
verbinding vanzelfsprekend zijn? 

 
Wij zien graag in jou: 

 Een professional in het bezit van minimaal een PABO-diploma. 

 Eigenaarschap over je eigen ontwikkeling, verantwoordelijkheid om zelf met 

je eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. 

 Een stevig en zelfbewust persoon voor de klas en ervaring met 

gedifferentieerd lesgeven. 

 Een proactieve houding, gericht op samenwerking. 

 Goede  ICT –vaardigheden die je kunt inzetten in het onderwijs. 

 Een gymbevoegdheid of de bereidheid deze op korte termijn te behalen. 

 Kennis op het gebied van handelingsplannen, groepsplannen, cito-analyses, 

etc.  

 

Wij bieden: 

 Een omgeving waarin leren met en van elkaar vanzelfsprekend is en er ook in jou 
wordt geïnvesteerd om je te begeleiden in de ontwikkeling van startbekwaam naar 
vakbekwaam. 

 Een tijdelijke aanstelling bij INNOVO met uitzicht op een vaste benoeming bij goed 

functioneren. 

 Een professionele organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, 

professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn. 

 Regie op je eigen inzetbaarheid. 

 Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en met jouw 

behoeften en mogelijkheden rekening wordt gehouden. 

 Inschaling in schaal L10 conform cao PO (minimaal € 2.569 bruto, maximaal 

€3.910 bruto) 
 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons HR-team via  

werken@innovo.nl. Afhankelijk van de vraag kunnen zij je in contact brengen met de juiste 

persoon. 
 
Maak je belangstelling kenbaar! 
Wil je in aanmerking komen voor een vacature maak dan je interesse kenbaar door een profiel 
aan te maken op het Regionaal Talent Centrum Limburg via https://www.rtc-baandomein.nl. 
De handleiding van het RTC is beschikbaar op https://www.innovo.nl of door een mail te 
sturen naar werken@innovo.nl. Sluitingsdatum van de vacature is 15 december 2019 
 
Selectieproces en procedure: 

 Kandidaten vullen hun e-portfolio in op de site van het RTC en stellen dit open voor 
INNOVO of sturen een mail naar werken@innovo.nl 

 Een benoemingsadviescommissie beoordeelt de opgestelde e-portfolio’s en cv’s. 

 Binnen twee weken na de sluitingsdatum ontvangen alle kandidaten een bericht. 

 Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle kandidaten die in 

aanmerking komen voor de tweede fase, een Talent Motivatie Analyse (TMA) aan als 

onderdeel van de procedure en je eigen ontwikkelingsproces.  

 Ter afronding van de procedure vindt er een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Na dit 

gesprek kan de benoeming een definitief karakter krijgen. 

 Het opvragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure.  

 De gesprekken zullen plaatsvinden in december 2019 en januari 2020.  
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