
 

INNOVO zoekt met ingang van schooljaar 2022 - 2023 
LEERKRACHT voor groep 4 t/m 8 (M/V) 

  voor basisschool de Draaiende Wieken te Posterholt 
(werktijdfactor 0.800) 

 
Scholen geven binnen INNOVO kleur aan het onderwijs en dat betekent dat 
iedere school inhoud geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en 
schoolprofilering. In het aanbod kiezen wij voor maatwerk en daarmee voor 
ieder kind passend onderwijs. 
De scholen van INNOVO werken samen in verschillende regionaal 
georganiseerde clusters. Verbinden en delen is de keuze in onze aanpak en 
daarmee komt INNOVO als netwerkorganisatie tot zijn recht.  
Het betreft een baan in de midden- en bovenbouw groep 4 t/m 8.  

 
Waar staat basisschool De Draaiende Wieken voor? 

 

Basisschool De Draaiende Wieken is gelegen in Posterholt, een dorpskern van de 
gemeente Roerdalen. Onze school wordt bezocht door ongeveer 250 leerlingen 
(verdeeld over 9 groepen) en ons team bestaat uit 24 hardwerkende collega’s. 
In de voorbije jaren hebben we onze visie op onderwijs opnieuw geformuleerd 
en hebben we de eerste stappen gezet om ons onderwijs anders te organiseren. 
De komende jaren zal ook ons schoolgebouw vernieuwd worden, evenals de 
speelplaatsen rondom onze school.  
 
Wat is onze (unieke) kracht? 

 
Op onze school wordt gewerkt in 3 units, waarbij er dagelijks 
groepsdoorbrekende activiteiten plaatsvinden. Binnen de unit werken 
leerkrachten en onderwijsondersteuners structureel samen om zowel een 
breed, als ook een passend onderwijsaanbod te verzorgen voor de kinderen 
binnen hun unit. Collega’s dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid over 
alle leerlingen.  
We streven naar meer inbreng en eigenaarschap in het leerproces door 
leerlingen. Op de momenten dat er gym- en of muzieklessen worden verzorgd 
door de vakdocent, hebben alle groepsleerkrachten de mogelijkheid om kind 
gesprekken in te plannen om individueel met leerlingen te praten over welzijn, 
welbevinden en cognitieve ontwikkeling. 
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en een respectvolle omgang met elkaar 
vinden wij van groot belang.  

https://www.innovo.nl/scholen/locaties/regio-netwerk.html


 

Wij zijn scholen met een sterk pedagogisch klimaat waar een prettige werksfeer 
heerst met rust en regelmaat bij zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. En 
wij hebben een zelfstandig, stabiel en gemotiveerd team met fijne collega’s die 
gezamenlijk het onderwijs ‘anders’ organiseren. 
 

Wij zien graag in jou:  
 

- onderwijs- en leerlingbegeleiding die je verzorgt in de midden- en 
bovenbouw (groep 4 t/m 8) aansluitend bij onze visie 

- oog  voor ieder kind op onze school waarbij je samen met collega’s zorg 
draagt voor een passend onderwijsaanbod 

- voldoende theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en 
pedagogische kennis en vaardigheden; 

- een structurele bijdrage levert aan algemene onderwijsvoorbereiding 
en –ontwikkeling binnen unit 2 en 3 

- inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van onze school. Kennis en 
ervaring t.a.v. het werken in units is een pré. 

- Een bijdrage aan de positieve sfeer op onze school, waarin leerlingen, 
ouders en collega’s respectvol met elkaar omgaan en verbinding zoeken 
met elkaar 

- enthousiasme en zichtbaarheid in de samenwerking met team, 
leerlingen, ouders en ketenpartners.  

- flexibiliteit en zelfstandigheid.  
- Sterk communicatie en empathisch vermogen, met daadkrachtig en 

besluitvaardig optreden 
- openheid en transparantie  
- bereidheid om verdere nascholing/professionalisering te volgen waar 

nodig / wenselijk  
- delen van opgedane kennis en kunde met collega’s  

 

−  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 proactieve en sociale houding, gericht op samenwerking;  

−  Een professional die gelooft in onze visie en achter de doorontwikkeling 
van ons unitonderwijs staat en hier een actieve bijdrage in kan en wil 
leveren. 

  



Wij bieden: 

−

− 

Een aanstelling voor onbepaalde tijd bij INNOVO met een proeftijd van
twee maanden;
Een professionele organisatie met een gemotiveerd team dat bestaat uit
een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw en jong en oud;

− Een organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat en met jouw
behoeften en mogelijkheden rekening wordt gehouden;

− Ondersteuning en begeleiding tijdens ons inwerkprogramma;
− Een breed scala aan opleidingsmogelijkheden via onze eigen

INNOVO academie;

− Inschaling conform CAO Primair Onderwijs.

Meer informatie? 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met 
Karen Quaedackers, directeur, via 0475 301 274/ 0475 402 865 of 
karen.quaedackers@innovo.nl 

Maak je belangstelling kenbaar! 
Heb je een CV en motivatiebrief voorbereid? Dan kun je de motivatiebrief 
samen met een recent curriculum vitae sturen naar 
karen.quaedackers@innovo.nl en  werken@innovo.nl. 

mailto:karen.quaedackers@innovo.nl
mailto:werken@innovo.nl


 

Selectieproces en procedure:  
− Stuur jouw CV en motivatiebrief naar karen.quaedackers@innovo.nl en 

werken@innovo.nl; 
− De benoemingsadviescommissie van INNOVO beoordeelt je brief en CV; 
− Bij een positieve beoordeling zijn er eerst gesprekken met de 

benoemingsadviescommissie van INNOVO; 
− Vervolgens vindt er een praktijk ochtend of tweede gesprek plaats bij de 

school; 
− Onze missie = inspireren om te leren. Wij bieden daarom, aan alle 

kandidaten die in aanmerking komen na een sollicitatiegesprek, 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 definitief gemaakt worden; 

− Het opvragen van referenties en een socialmedia check maakt onderdeel uit 
van de procedure.  
  

  Deel deze vacature   

Wij nodigen iedereen uit om deze vacature te delen via LinkedIn en socialmedia.   
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