
 
 

Stichting OPONOA zoekt: 

LEERKRACHT (LB) voor Da Vinci Berkelland in Neede 

voor minimaal 2 dagen (wtf 0,4-1,0) 
 
Da Vinci Berkelland is sinds 1 augustus 2019 een school voor speciaal basisonderwijs voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Bij deze kinderen is vastgesteld dat het regulier 
basisonderwijs onvoldoende kan aansluiten bij de specifieke begeleiding en onderwijsbehoeften. Die 
specifieke zorgvragen zijn primair gerelateerd aan de hoge intelligentie van de kinderen. 
 
Da Vinci Berkelland biedt leerlingen goed en passend onderwijs, met specifieke aandacht voor hun 
persoonlijke mogelijkheden en achtergrond, in een inspirerende en veilige leer- en leefomgeving, 
waarbinnen het kind optimaal kan groeien en bloeien.  
 
Ons team bestaat uit 8 personen die samen zorgdragen voor het onderwijs op Da Vinci Berkelland. Wij 
zijn met ingang van 1 augustus 2023 op zoek naar een enthousiaste leerkracht die ons team komt 
versterken. 
 
We zoeken een leerkracht die:   

- Een PABO diploma en ervaring in het onderwijs heeft; 
- Een klik heeft met de doelgroep hoogbegaafden; 
- Kennis heeft van hoogbegaafdheid en/of open staat voor scholing (Echa, Novilo); 
- Stevig in de schoenen staat en coachend les geeft; 
- Een groot inlevingsvermogen heeft en dit graag toepast bij kinderen; 
- Oog heeft voor individuele leerlingen en gevoel heeft voor groepsdynamiek; 
- Vindingrijk is, out of the box kan denken en methoden durft los te laten;  
- Persoonlijke aandacht vanzelfsprekend vindt en leerdoelen koppelt aan gave projecten; 
- Werkt aan een groeimindset voor de leerlingen; 
- In staat is om structuur te bieden en rust te creëren in de groep; 
- Ervoor zorgt dat jouw klas elke dag met veel plezier naar school gaat; 
- Het leuk vindt om een actieve bijdrage te leveren aan visievorming en onderwijsontwikkeling 

en/of -verbetering. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cindy Posthuma – locatiecoördinator, 
cindy@davinci-berkelland.nl, bereikbaar via tel.nr. 0545-250020.  
 
Word jij blij van deze vacature en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Dan zien we graag jouw 
sollicitatie uiterlijk 5 april tegemoet! Je kunt je motivatie en cv mailen naar Maria Leerling, senior 
medewerker personeel en organisatie OPONOA, m.leerling@oponoa.nl. 
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