
 
 

DaVinci Eemland zoekt een  
Leerkracht HB onderwijs 
bovenbouw/onderbouw  

(0,4-1,0 fte) 
 

Geplaatst op 30-01-2023 

DaVinci Eemland (school voor hoogbegaafde leerlingen) zoekt na de voorjaarsvakantie 
of zo spoedig mogelijk daarna een Leerkracht HB onderwijs (bovenbouw/onderbouw) 
(0,4-1,0 fte). 
 

Wie zijn wij 
Wij zijn een Meerkring Go!-school en expertisecentrum voor hoogbegaafde leerlingen. 
DaVinci Eemland biedt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de groepen 1 t/m 8 met 
een IQ van 130 of hoger, die intensieve zorg en begeleiding bij het leren nodig hebben. 
We zijn een kindertalentenfluisteraarsschool wat inhoudt dat we de veerkracht van onze 
leerlingen vergroten en achter het gedrag kijken. We geven zoveel mogelijk 
gepersonaliseerd onderwijs, waarbij ‘groepsdoorbrekend’, ‘talentontwikkeling’ en ‘het 
leerproces van leerlingen’ uitgangspunten zijn. 
Alle leerlingen hebben een OPP. 
 
Naast het reguliere lesprogramma krijgen de leerlingen DaVinci-tijd en komen er 
vakdocenten om extra lessen te verzorgen zoals schaken, creatieve vorming, 
wereldreligies etc. Wij werken steeds meer in een digitale leeromgeving. 
 
Onze missie is: Leerlingen zich laten ontwikkelen zodat ze weten wat ze moeten doen als ze 
niet weten wat ze moeten doen. Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs dat bij hem/haar 
past. 
 
Onze visie is: Gepersonaliseerd onderwijs geven dat past bij de leerbehoeften van HB-
leerlingen, ook met speciale onderwijsbehoeften. Waar je jezelf kunt zijn, je talenten kunt 
ontwikkelen, zowel cognitief, als sociaal emotioneel (leren leren, leren leven, leren denken). 
  
Bezoek ons ook op: ww.davincieemland.nl 
 

  



 
 

Wie we zoeken  
We zoeken nieuwsgierige en enthousiaste leerkrachten voor 0,4-1 fte. Als leerkracht ga jij 
geen uitdaging uit de weg. Door jouw persoonlijkheid en vaardigheden weet jij direct een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. Jij zorgt samen met je collega’s 
voor het stimuleren van de talenten van de kinderen op deze school waar iedereen 
dagelijks met plezier komt. Je ziet wat de kinderen nodig hebben en je weet hier naar te 
handelen.  
 
Dus ben jij iemand: 

 Die plezier heeft in het lesgeven aan en omgaan met kinderen die hoogbegaafd zijn 
en een extra ondersteuningsvraag hebben; 

 Die bevoegd is om les te geven in het primair onderwijs; 
 Die regie neemt in zowel het takenpakket als de eigen ontwikkeling; 
 Die het leuk vindt om mee te bouwen aan onze gespecialiseerde kleine school; 
 Beschikt over goede communicatieve eigenschappen en die de dialoog aangaat 

met leerlingen, hun ouders en andere betrokkenen. 
 
Dan maken wij graag kennis met jou! 
 

Wij bieden  
 Leerlingen die een leerkracht voor de klas willen om veel van én mee te leren; zowel 

in de onderbouw als bovenbouw is vacatureruimte; 
 Teamleden die jou als nieuwe collega met veel plezier ondersteunen en begeleiden; 
 De mogelijkheid om deel uit te maken van één van onze kennisnetwerken: Meer-

leerkringen zoals jonge kind, groep 8 of EDI experts; 
 Een brutosalaris conform cao PO van minimaal €3.001 – €4.573 in schaal LB of 

€3.019 - €5.329 in schaal LC bij een fulltime dienstverband, gebaseerd op je ervaring 
en opleiding;  

 Een arbeidsovereenkomst voor 16-40 uur per week met uitzicht op een vast 
contract binnen Meerkring; 

 Collectiviteitskorting op diverse verzekeringen;  
 Reiskostenvergoeding, vakantie-uitkering van 8% en eindejaarsuitkering van 

8,33%; 
 Aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling en toegang tot trainingen en 

opleidingen via de Meerkring Academie KlasMastr en een persoonlijk 
opleidingsbudget; 

 Een werkomgeving waarin ICT volledig geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk; 
 Een klein, eigen schoolgebouw met 5 klassen en een gebouw dat we delen met 

onze zorgpartner Steq. 
  
 
  



 
 
Ervaren of startende leerkracht:  
Jij bent welkom! Je kunt rekenen op betrokken en ervaren collega’s die je wegwijs kunnen 
maken in de school en in het onderwijs. Ervaren of starter, parttime of fulltime, we gaan 
graag het gesprek met je aan! 
 

Nieuwsgierig geworden?  
Je kan uiteraard meteen solliciteren, daar worden wij blij van! Dat kan eenvoudig door 
vóór 13-02-2023 jouw cv en motivatie te sturen naar directie.davinci@meerkring.nl ter 
attentie van Batina Roovers, directeur. Je kan ook langskomen voor een kopje koffie/thee 
om de school eerst te leren kennen. Neem dan even contact op met Batina via 033-
7370645. 
 
 


