
Profiel vacature groepsleraar ‘t Hunnighouwersgat 
Groepsleraar (M/V)  
werktijdfactor 0,9000  
schaal LA 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 wordt u ingezet op ‘t Hunnighouwersgat in de 
onderbouw ( groep 1/2) 
 
Naast de bekwaamheidseisen, voortkomend uit de wet BIO, zijn wij vooral op zoek 
naar iemand die, 
 

- zicht heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen 
- uitgaat van de zone van de naaste ontwikkeling 
- zich wil verdiepen, of al bekend is met werken volgens het IPC-/Early Years- 

concept 
- lef heeft om: te experimenteren, om te falen en weer op te staan, om fouten te 

durven maken en daarvan te willen leren, om out of the box te denken 
- een zelfreflecterend vermogen heeft 
- past binnen het huidige team van ’t Hunnighouwersgat en mee wil werken aan 

de verdere ontwikkeling van onze Next Levelschool 
- de openbare identiteit een warm hart toedraagt. 

 
 
 
Algemene bekwaamheidseisen: 

1 Een goede leraar is interpersoonlijk competent. Hij kan op een goede, 
professionele manier met leerlingen omgaan. 
 

2 Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige 
werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en 

moreel te kunnen ontwikkelen.  
 

3 Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de 

leerlingen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig 
heeft in de hedendaagse samenleving. 
 

4 Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een 
overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas. 
 

5 Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een 

professionele bijdrage leveren een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de 
school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede 

schoolorganisatie. 
 

6 Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de 

school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere 
betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen. 
 

7 Een goede leraar is competent in reflectie en ontwikkeling. Hij kan op een 
professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. 

Hij kan zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden. 
 
 


