De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) bestaat uit tien christelijke basisscholen,
een oecumenische school, een algemeen bijzonder onderwijsschool en een bestuursbureau in de
gemeente Groningen en geeft onderwijs aan 3600 leerlingen. VCOG staat voor Onderwijs met Lef en
Liefde. Lef staat voor leven maar lef is ook moed tonen. Moedig zijn te durven veranderen,
verbeteren en professionaliseren. Onze kinderen zijn onze passie. Leren in een omgeving van liefde
maakt het kind gelukkig. Dan gaat leren spelenderwijs. Die liefde staat niet voor niets centraal in
onze christelijke identiteit.
Voor een nieuw te starten satellietgroep voor hoogbegaafde kinderen van VCOG zoeken wij

Leerkrachten voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (0,6 fte)
Per 1 januari 2021 start de VCOG haar tweede satellietgroep voor Hoogbegaafde leerlingen op CBS
AquaMarijn. In deze voltijds (bovenschoolse) voorziening bieden we deze leerlingen het onderwijs
dat binnen het aanbod op de reguliere school niet toereikend is. Zij hebben behoefte aan een zeer
specifieke aanpak. Deze satellietgroep gaat onderdeel uitmaken van CBS AquaMarijn.
We zoeken twee ambitieuze, excellente en daartoe geschoolde leerkrachten die het een uitdaging
vinden om het onderwijs te verzorgen aan deze specifieke doelgroep Hoogbegaafde leerlingen.
We vragen van onze nieuwe collega’s:
● De motivatie en energie om elke dag te kijken wat er wél mogelijk is
● Een open houding en de bereidheid te willen leren van en met deze kinderen en hun ouders
● De bereidheid tot verdere professionalisering
● In staat te zijn tot sterk pedagogisch handelen
● Het kunnen bieden van een gevoel van veiligheid
● In staat zijn om intensief te kunnen samenwerken
● Het nadrukkelijke besef dat een goede samenwerking met ouders essentieel is
● Ondernemerschap en het lef om buiten de gebaande paden te treden
Functie eisen:
● Onderwijsbevoegdheid basisonderwijs
● Geschoolde HB-specialist (of vergelijkbaar opleidingsniveau)
● Kennis van en ervaring met het werken met hoogbegaafde kinderen
● In staat zijn om individuele leerlijnen op te stellen
● In staat zijn om in een Satellietgroep te werken met verschillende leeftijden
● Communicatieve vaardigheden
Wat bieden wij:
● Een unieke kans om onderwijs voor deze specifieke doelgroep passend te maken
● Een goede begeleiding om dit project te laten slagen, zowel voor de kinderen, de ouders en
leerkracht
● Een vaste aanstelling als leerkracht
● Een salaris welke afhankelijk is van opleiding en ervaring (L10 of L11)

Voel je je uitgedaagd en ben jij één van de collega’s die wij zoeken?
Dan maken we heel graag kennis met je! Verstuur je sollicitatie en CV via e-mail uiterlijk 1 oktober
2020 naar Jos Groenewold, directeur van cbs AquaMarijn: j.groenewold@vcog.nl.
Heb je nog specifieke vragen? Bel gerust. Het telefoonnummer van de school is 050-2103434.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 8 oktober 2020.
Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

