
 
TALENTVOLLE LEERLINGEN ZOEKEN 

ENTHOUSIASTE LEERKRACHT 

 

Day a Week School (DWS) biedt passend onderwijs aan  
cognitief talentvolle leerlingen. Kinderen die uitblinken in  
prestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan  
meer uitdaging dan dat zij in hun reguliere groep geboden 
krijgen. Eén dag per week komen zij met  
‘ontwikkelingsgelijken’ van verschillende scholen samen.  
Een DWS-groep bestaat uit ongeveer 18 leerlingen met een 
leeftijd variërend van 7 tot 11 jaar. DWS is een onderwijs- 
programma vanuit Het ABC, dat met verschillende  
samenwerkingsverbanden en schoolbesturen wordt 
vormgegeven. 

 
 
EEN AVONTUURLIJKE LEERKRACHT 

GEDREVEN DOOR CREATIVITEIT 
 

Het lesmateriaal voor een DWS-groep staat niet vast en is dus vormbaar.  
Jij vindt het ontzettend leuk om tijd te steken in het zelf ontwikkelen  
van en zoeken naar passend lesmateriaal. Daarnaast sta je open voor  
ideeën van de leerlingen. Jouw eigenschappen flexibiliteit, creativiteit 
en aanpassingsvermogen heb je nodig om tijdens de lesdag spontaan 
delen uit lessen te schrappen of juist aan te vullen met extra opdrachten of 
werkvormen, waarbij je vooraf gemaakte plannen kunt loslaten. 
Vanzelfsprekend ben je enthousiast over en heb je affiniteit met talentvolle 
leerlingen. Je staat ervoor open om samen met hen op een plezierige en 
speelse wijze te ontdekken en te leren.  
 
Je werkt onder andere aan het leren leren, leren denken, het vergroten van 
zelfinzicht en het samenwerken én samen leren. Je komt terecht in een zeer 
enthousiast, gedreven en deskundig team van leerkrachten. Meerdere keren 
per jaar komen jullie bij elkaar om kennis te delen en ervaringen uit te 
wisselen. Uiteraard worden lesideeën en -activiteiten ook digitaal met elkaar 
uitgewisseld. 

 



SAMENVATTING VAN JOUW 

KENNIS & VAARDIGHEDEN 

 

• Je hebt een bovengemiddeld denkniveau (HBO+) 

• Je hebt lesbevoegdheid voor het primair onderwijs 

• Je hebt een opleiding ten aanzien van hoogbegaafdheid  
gevolgd, je bent bereid deze op eigen kosten te volgen  
of je hebt aantoonbare ervaring in het werken met  
cognitief talentvolle leerlingen 

• Je hebt affiniteit met talentvolle en begaafde leerlingen 

• Je bent creatief in het bedenken van passende  
lesactiviteiten 

• Je hebt een sterk aanpassingsvermogen en je kunt je 
flexibel opstellen 

• Je bent bereid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor  
het ontwikkelen en aanpassen van lesmateriaal 

• Je bent bereid flexibel om te gaan met extra taken zoals  
o.a. netwerkbijeenkomsten, ouderbijeenkomsten en  
scholingsdagen. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

• Je kunt per 1 januari 2023 aan de slag 

• Je geeft les in Amsterdam aan één groep (kan later worden uitgebreid naar 
twee groepen) 

• Je wordt voor 0,2 fte per groep ingezet en komt (of blijft) in dienst bij één 
van de aan DWS deelnemende schoolbesturen 

• In een mogelijke tweede ronde vragen we je om het geven van een proefles. 
 
Voel je je aangesproken door deze vacature, ben je deskundig en pas jij in ons 
team? Mail dan je motivatiebrief én CV aan Joyce Gerritsen. Wil je meer 
informatie? Stuur ons dan een mailtje met je telefoonnummer, dan bellen wij 
je zo snel mogelijk. 
 
Joyce Gerritsen: joycegerritsen@dayaweekschool.nl | 06-28938279 
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