
Vacatures op de Bethelschool 
 

De volgende vacatures ontstaan i.v.m. zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof: 

Hoewel de start en einddata van verlofbenoemingen nooit helemaal zeker zijn: 

- In groep 7 begint het verlof na de herfstvakantie en eindigt het begin maart en het betreft 2 

hele dagen en een woensdag.  

- In groep 8 begint het verlof half november en loopt tot half mei. Dit kan ook nog langer 

duren, in dat geval tot de zomervakantie in 2018 en het betreft minimaal 1 hele dinsdag of 

een dinsdag en woensdag. 

De beide vacatures zijn ook zo in te vullen dat ze door 1 persoon in te vullen zijn. 

Je komt te werken in een spontaan en dynamisch team, waarbij je duo je directe maatje is. Onze 

voorkeur gaat uit naar mensen met ervaring, maar schroom niet om te solliciteren als je ervaring nog 

niet zo groot is. Het betreffen tijdelijke vacatures, maar je weet nooit of er aan het einde van je verlof 

niet een vacature is ontstaan. De Bethelschool en Rehobothschool vallen onder 1 bestuur. 

 

Daarnaast ontstaat er een vacature van 3 a 4 uur: Begeleider verrijkingsgroep 

Deze groep bestaat uit kinderen uit groep 4 t/m 8 die, om hun talenten tot bloei te laten komen, 

begeleiding nodig hebben bij het ontwikkelen van hun executieve vaardigheden. Je werkt samen met 

de hoogbegaafdheidscoördinator en de intern begeleider. 

Belangrijk is dat je geduld hebt, snel analyseert welke begeleiding noodzakelijk is, daar helpen we je 

ook bij. Je moet goed kunnen begeleiden, en het werk in groepjes verdelen. Dat vraagt ook dat je 

uitgestelde aandacht kunt organiseren en ervoor kunt zorgen dat alle kinderen de aandacht en 

begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Het groepje varieert in grootte, ongeveer 10 kinderen. Je 

werkt ook kort en krachtig de handelingsplannen bij. 

 

Voor meer informatie, voor een kennismaking neem je contact op met de directeur van de school: 

Aart Jan Damsteeg. 0182-617811 of 06-46358618 

We staan open voor een kennismakingsbezoek of een kijkje in de verrijkingsgroep. 

De sluitingstermijn voor deze vacatures is 22 juni. Gesprekken worden op en vanaf 23 juni gepland. 


