
 

 

CBS HET TALENT ZOEKT PER AUGUSTUS T/M NOVEMBER 

2022 VERVANGING VERLOF GROEP 5. 

 

LEERKRACHT 0,4995 (WOE OM DE WEEK, DO, VRIJ) 
Leerkracht in opleiding is ook zeker uitgenodigd om te solliciteren! 
 

Dit is CBS Het Talent 

Het Talent is een open christelijke basisschool 
met ruim 300 leerlingen in een nieuwbouwwijk 
van Den Hoorn, vlakbij Delft. Een groeiende 
school waar – onze naam zegt het al – veel 
aandacht is voor het talent van ieder kind. Bij 
ons op school zitten leerlingen met 
verschillende niveaus die we stuk voor stuk 
stimuleren om hun talenten te ontdekken en 
optimaal te ontwikkelen. Hierbij dagen we hen 
uit op hun eigen niveau. Voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen hebben we een 
plusklas en we werken regelmatig 
groepsdoorbrekend zodat kinderen van en 
met elkaar leren. Bovendien mogen we 
onszelf een Kanjerschool noemen en hechten 
we veel waarde aan creativiteit, 
zelfstandigheid, muziek, cultuur en techniek. 
 
 

Wat ga je doen? 

Je gaat lesgeven in een groep 5 in een goed 
samenwerkend gemotiveerd bovenbouwteam. 
 

 

Wie ben je 

Je bent een enthousiaste en gemotiveerde 
leerkracht die oog heeft voor talent en je kan 
lesgeven op meerdere niveaus. Je bent 
eigenwijs genoeg om het onderwijsaanbod te 
vertalen naar wat de leerlingen nodig hebben. 
Je bent een leerkracht die voor zijn/haar 
kinderen staat en deze verder wil helpen. Je 
houdt van uitdagingen op allerlei gebied. Met 
jouw kennis en enthousiasme draag jij je 
eigen steentje bij aan de ontwikkeling van 
onze school. 

 

 

Wat bieden we je 

Je profiteert van een bijzonder gemotiveerd 
en gezellig team, fijne ouders en talentvolle 
kinderen. Het Talent vindt huisvesting in een 
multifunctioneel gebouw samen met andere 
basisscholen en kinderopvang. Alle faciliteiten 
zijn beschikbaar. Daarnaast wordt op drie 
minuten lopen lesgegeven op een locatie 
waar wij nog drie lokalen bezetten. Je komt te 
werken in een enthousiast en gemotiveerd 
team dat houdt van humor. Bij goed 
functioneren is er zeker kans op een vaste 
baan binnen SCO Delft. We zijn volop in 
ontwikkeling en hebben jou daarbij nodig! 

Hoe solliciteer je? 

Richt je mail met cv aan: Nora Bolderheij, directie.talent@scodelft.nl  

Voor de zomer al starten behoort ook tot de mogelijkheden. 
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