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Wij hebben een vacature voor: 

 

Leraar voor nieuw te starten hoogbegaafden-voorziening 

totaal 40 uur per week (evt. in duo verband)  
 

De Groeiling is een Katholiek en Interconfessioneel schoolbestuur in de gemeenten Gouda, 
Bodegraven-Reeuwijk, Alphen, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Oudewater. Met 21 
basisscholen en één basisschool voor speciaal onderwijs biedt De Groeiling, met bijna 500 
medewerkers, onderwijs aan ruim 4.800 leerlingen.  
 
Een klein percentage van onze leerlingen scoort bijzonder hoog en heeft de behoefte aan een 
gedifferentieerd leertraject om tot volle bloei te kunnen komen. De Groeiling ontwikkelt daarom een 
speciale fulltime voorziening waar hoogbegaafde (HB)-leerlingen terecht kunnen voor onderwijs op 
maat én waar ruimte is voor zowel contact met andere HB kinderen  als kinderen met andere 
talenten. 
De HB-voorziening gaat onderdeel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod en zal binnen  
Interconfessionele Basisschool De Triangel in Gouda worden vormgegeven. De HB-voorziening start 
in mei 2019 met één groep, waar leerlingen uit de groepen 4,5 en 6 les gaan krijgen.   
De Groeiling is daarom opzoek naar één of meerdere collega’s  die samen met de talentcoach van De 
Triangel de HB-voorziening gaan starten  
 

Wat bieden wij? 
 Een gemengde interconfessionele wijkschool  van circa 200 leerlingen, met veel ervaren 

collega’s, enthousiaste ouders en parttime plusgroepen (HB-groepen) vanaf kleuters t/m 
groep 8; 

 de mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een expert op het gebied van onderwijs voor 
hoogbegaafden; 

 ruime expertise op HB-gebied en een talentcoach; 

 een enthousiast professioneel team bestaande uit mannen en vrouwen; 

 Salaris, vakantie en verlof conform de CAO Primair onderwijs; mogelijkheden tot verdere 
scholing/professionalisering.  

Wie zoeken wij? 
We zoeken per 6 mei een fulltime of twee parttime collega’s die: 

 inspirerend, creatief en innoverend zijn; 
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 taakgericht en zelfstandig zijn; 

 begrip van en affiniteit hebben met hoogbegaafdheid; 

 bereid zijn mee te werken aan het ontwikkelen van het HB-onderwijs binnen de 
Triangel; 

 enthousiast en flexibel zijn. 

 De HB-voorziening gaat onderdeel uitmaken van de Triangel. Leerlingen zullen naast 
het HB-programma zo veel mogelijk mee gaan doen aan reguliere schoolactiviteiten. 
We zijn daarom op zoek naar een collega die kan verbinden. We verwachten dat de 
leerkracht goed is in contact met leerlingen, leerkrachten én in contact met ouders.  

Gestelde eisen: 
 Je bent in het bezit van een pabo-diploma; 

 je bent in staat zeer gedifferentieerd onderwijs te verzorgen; 

 je hebt scholing gevolgd op het gebied van onderwijs aan Hoogbegaafden dan wel de 

bereidheid om deze te gaan volgen; 

 het hebben van ervaring met het geven van onderwijs aan hoogbegaafden en/of het 

beschikken over een netwerk binnen het HB-veld is een pré; 

 je beschikt over unieke kwaliteiten en/of kennis  die je door kunt geven aan de HB- 

leerlingen (bijvoorbeeld het spreken van een vreemde taal, ervaring op het gebied 

van toneel of het kunnen bouwen van een website); 

 onderwijs op hoog niveau is jou toevertrouwd. 

 je vind het leuk en belangrijk om voor 6 mei (tegen betaling) mee te denken over de 

opzet van de voorziening 

Voor ons telt wie jij bent en de match met onze organisatie. 
 

Lijkt dit je wat? Reageer dan snel! 
Ben jij iemand die onderwijs het einde vindt? Lijkt dit jou een geweldige plek om te werken? En lijkt 
het gezochte profiel wel op jou gebaseerd? Reageer dan snel, want deze vacature zal niet lang 
openstaan! 

 
Heb je interesse in deze vacature of wil je graag meer weten over De Triangel? Neem dan contact op 
met Angenieta Kaatee – de Groot, directeur van de school (tel.0182-530225). 
Wil je solliciteren, stuur dan uiterlijk voor 11 januari 2019 a.s. een e-mail met je motivatie en CV 
naar: directie.triangel@degroeiling.nl . 
In de week van 14 januari zullen de gesprekken plaatsvinden. 
 

Komt deze functie niet overeen met jouw wensen of ben je nog niet in het bezit van een diploma, 

maar wil je wel bij één van onze scholen in het basisonderwijs werken dan komen we graag in 

contact met je. We hebben binnen onze stichting veel mogelijkheden. Kijk hiervoor op: 

www.degroeiling.nl of laat het ons weten via wervingenselectie@degroeiling.nl. 

 

http://www.degroeiling.nl/
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