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Openbare basisschool De Blinker zoekt een inspirerende,
betrokken en gemotiveerde leerkracht voor voltijds
hoogbegaafden onderwijs.

Wij zijn een school met ruime ervaring met het geven van voltijds onderwijs aan
hoogbegaafden. We hebben een betrokken, enthousiast, vernieuwend en gezellig team en
zoeken een nieuw teamlid voor 0.4 - 0.8 fte voor voltijds hoogbegaafden bovenbouw met
een aanstelling bij Stichting BasisBuren.

Samen leren en groeien. Mogen zijn wie je bent en laten zien wat je kunt. Daar draait het
om bij De Blinker.

De Blinker is een korte krachtige naam die verwijst naar de missie van de school:
“Ieder kind heeft talenten, blinkt wel ergens in uit en krijgt de ruimte zijn of haar talenten te
ontwikkelen.”

De Blinker is een school met het karakter van een dorpsschool en ruimte voor onderwijs
aan hoogbegaafden. De school telt dit schooljaar ruim 230 leerlingen met klassen van 15
tot 31 kinderen. Om alle kinderen te huisvesten zijn er twee extra lokalen op het
schoolplein naast de dependance gekomen en heeft het hoofdgebouw een nieuw jasje
gekregen.

Wie zoeken wij?

De Blinker is op zoek naar ondernemende, gepassioneerde en professionele leerkrachten
die het als een uitdaging zien om mee te bouwen aan een school voor vernieuwend
onderwijs en voor voltijds HB onderwijs die niet meer weg te denken is uit de Betuwe.

Wij zoeken een collega die:
● kennis of a�niteit heeft op het gebied van hoogbegaafdheid (bij voorkeur met een

opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid);
● ervaring heeft met hoogbegaafde kinderen, dus die weet wat deze kinderen nodig

hebben en daarop kan inspelen of in ieder geval de motivatie om dat te kunnen;
● een veilig klimaat en een goede sfeer kan creëren;
● oog heeft voor sociaal-emotionele en fysieke leerbehoeften van hoogbegaafde

leerlingen.
● om kan gaan met gedi�erentieerd klassenmanagement;
● kan denken in mogelijkheden en in staat is om zelfstandig te functioneren;
● verbinding en samenwerking met het regulier onderwijs kan leggen.

Ben jij de leerkracht die samen met de kinderen van onze school de uitdaging aangaat?
Stuur dan je motivatie en CV naar anna.andree.wiltens@basisburen.nl
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