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Vacature groep 1/2  & 7 of 8 (1,0 fte)  
Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een leerkracht voor onze jongste en oudste kinderen. Heb jij affiniteit met 

jonge of juist oude kinderen, reageer dan snel.  

De school 
School met de Bijbel ‘het Visnet’ is een christelijke school op gereformeerde grondslag. De school telt ongeveer 190 leerlingen die 

verdeeld zijn over acht groepen. Naast de plaatselijke gebondenheid, vervult de school een streekfunctie. De school is gevestigd in 

Grafhorst.  

De doelstelling 
Het doel van opvoeding en onderwijs is: een zelfstandige persoonlijkheid die God wil dienen en bereid is om de gekregen gaven en 
talenten in te zetten tot Zijn eer en het welzijn van de medeschepselen. We zien het als een Bijbelse opdracht dat deze gaven en 
talenten optimaal worden benut. Wij willen onze leerlingen opvoeden en onderwijzen tot christelijke burgers in de maatschappij. Dit 
is te zien aan houding en gedrag, normen en waarden en een kritische blik op de wereld.  
 

Jouw taken 
 Je bent verantwoordelijk  voor  het  vakinhoudelijke,  vakdidactische  en  pedagogische  proces  in  jouw klas.  

 Je bent zelfstandig verantwoordelijk als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties van 
leerlingen. 

 Je hebt zeggenschap over inhoud van de lesstof, de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die 
daarbij worden gebruikt.  

 Je hanteert de pedagogisch-didactische aanpak van de school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, 
waaronder de begeleiding van leerlingen en de contacten met de ouders. 

 

Wij vragen jou om te reageren als je: 
 een hart hebt voor kinderen 

 met hart en ziel modern, Bijbels gefundeerd onderwijs wil verzorgen 

 in een gezellig team je verder wilt ontwikkelen 

 een jong talent bent en dit talent wil uitbouwen 

Wij bieden: 
 goede begeleiding en inwerkmogelijkheden 

 een enthousiast team met veel expertise om jou verder te helpen in je ontwikkeling 

 ondersteuning in de groep door enthousiaste onderwijsassistentes 

 moderne methodes en ICT-mogelijkheden (inclusief laptop) 

 een leuke enthousiaste groep leergierige kinderen 

 een passend salaris conform CAO 

 uitzicht op een vaste benoeming 

 een daadkrachtig managementteam 

 

Meer informatie? 
Neem contact op met de directeur – bestuurder Henry de Jong: 06-39241432 of bezoek onze website www.smdbhetvisnet.nl  

Enthousiast geworden? 
De sollicitatiebrief met CV en referenties kun je voor D.V. 28 januari sturen naar directie@smdbhetvisnet.nl  
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