
 

 
 
 
 
Word jij onze nieuwe collega? Stichting ROOBOL is voor schooljaar 2021-
2022 op zoek naar een leerkracht (1.0 fte) voor dorpsschool ‘de Twa-ikker’! 

Voor de Twa-Ikker in Augustinusga zijn wij op zoek naar een leerkracht die vanuit visie 
willen werken aan goed onderwijs binnen een samenwerkingsschool. Kernwoorden daarbij 
zijn: Kind centraal, verantwoordelijkheid, respect, betrouwbaar en open! Wil je ervaren hoe is 
het om met collega’s samen te werken om het beste uit ieder kind te halen? Dan maken wij 
graag kennis met jou! 

 
Onze school is de enige school in het dorp Augustinusga en neemt daardoor dus binnen dit 
dorp een belangrijke plaats in. We willen de school van het dorp zijn. Het is een 
ontmoetingsplaats voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Op onze school willen wij 
dan ook een ‘open deur’ hebben naar de buitenwereld. Wij zijn een laagdrempelige school 
en hechten aan een goed contact met de ouders en verzorgers.  
  
 
De ontwikkeling van het kind staat centraal op onze school. De leerkracht ziet het vanuit 
zijn professie zijn taak om ieder kind kansen te geven om zich te ontwikkelen tot een 
zelfstandig denkend, sociaal, evenwichtig en creatief medemens, zodat ze kunnen 
doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs  
  
 
Dorpsschool ‘de Twa-ikker’ heeft de volgende vacature:  

- Leerkracht 1.0 fte in de bovenbouw 
 

Het gaat hierbij om 0.4 fte (2 dagen) in groep 5/6 en 0.6 fte (3 dagen) in groep 7/8. Heb je 
interesse in de vacature van 0.4 fte of 0.6 fte? Dan zien we ook graag je sollicitatie 
verschijnen! 
 

Reageer vóór vrijdag 25 juni 

Wil jij onze nieuwe collega worden? Mail dan voor 25 juni je CV, motivatiebrief of filmpje 
naar personeelszaken@roobol.frl. Wil je meer informatie over de inhoud van de vacature 
neem gerust contact op met Gradus Kootstra (directeur De Twa-Ikker) via 06-86877728 of 
Femke Schotanus (personeelszaken) via 0511 – 548392. 
 
Bekijk onze website https://twa-ikker.noventa.nl/ voor meer informatie over onze school of 
via www.roobol.frl voor meer informatie over de stichting.  
 


