
 
 
 
 
 
 

Vacature leerkracht midden- of bovenbouw OBS Sterrendonk wtf 1 

 
 
Over de school 
Sfeer (openbare Kanjerschool met een mooie mix aan kinderen)  
Structuur (onderwijs volgens EDI model)  
Kwaliteit (opbrengstgericht). 
 
 
Over de functie 
Voor schooljaar 2021/2022 zoeken we voor het team van OBS Sterrendonk een bevlogen 
groepsleerkracht, wtf 1 (twee keer wtf 0,5 is mogelijk) met affiniteit voor de midden- en/ of de 
bovenbouw.  
 
 
Over jou 
-je voelt je thuis bij de visie van onze school www.sterrendonk.nl; 

-je weet in je groep een prettige sfeer en hoge mate van betrokkenheid te creëren; 

-je hebt oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en weet hierop te sturen; 

-je hanteert een sterk klasmanagement en past differentiatie op effectieve wijze toe; 

-je werkt doel- en resultaatgericht en volgt de brede ontwikkeling; 

-je werkt graag aan de creatieve en culturele vakken, muziek, dans, beeldende vorming en tekenen; 

-je communiceert helder en draagt verantwoordelijkheid; 

-je werkt op positieve wijze met ouders samen als pedagogisch partner; 

-je blijft jezelf ontplooien, toont initiatief en levert samen met collega’s een herkenbare bijdrage aan 

schoolontwikkeling. 

-Heb je een of meerdere specialisaties, dan horen we het graag, want we leren ook graag van en met 

elkaar! 

 
Over Delta-onderwijs 
OBS Sterrendonk is onderdeel van Delta-onderwijs, waar 450 Delta-onderwijsprofessionals werken aan 
bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Bij Delta leren en ontwikkelen zo’n 4500 leerlingen in 
Oosterhout en omliggende dorpen zich tot gelukkige, bewuste en zelfstandige wereldburgers. Eigenheid, 
vertrouwen, ontwikkeling en verbinding kenmerken ons onderwijs. Voor de komende jaren hebben we de 
ambitie om onze kwaliteit goed te borgen en verder te versterken, ruimte te maken om samen te groeien 
en optimaal te leren van en met elkaar. 
 
Interesse of meer informatie?  
Heb je interesse of wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Ine Vermeltfoort, 
telefoon 06-41940192, e-mail: ine.vermeltfoort@sterrendonk.nl. Reageren kan tot en met 10 april 2022. 

http://www.sterrendonk.nl/

