
Dalton kindcentrum De Liaan ligt in het mooie plaatsje
Helden. Binnen het kindcentrum werken we samen met
HOERA kinderopvang. We bieden onderwijs aan ongeveer
270 leerlingen. 
 
Op DKC De Liaan vinden we de Dalton kernwaarden erg
belangrijk. Ons team van professionals creëert een 
inspirerende en veilige leeromgeving waarin kinderen
zich prettig èn competent voelen. Een omgeving waar
iedereen vanuit vertrouwen verantwoordelijkheid durft 
te nemen en geven. We vinden het belangrijk dat we veel 
samenwerken, niet alleen de leerlingen onderling, maar
juist ook binnen het team en met onze ouders. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat de leeropbrengsten goed 
blijven. Regelmatig zitten we met ouders en leerlingen 
samen om te reflecteren op hun eigen ontwikkeling. De zelfstandigheid binnen ons
kindcentrum is hoog te noemen. Alle betrokkenen krijgen ruimte om zelf initiatief te
nemen. Mede door de hoge betrokkenheid die we terug zien op DKC De Liaan durven we te
stellen dat onze effectiviteit goed te noemen is. We doen de goede dingen goed!

DALTON KINDCENTRUM DE LIAAN

LEERKRACHT MIDDEN- EN/OF BOVENBOUW

VACATURE 0,6-1,0

Stichting Prisma staat voor onderwijs met hoofd, hart en handen. 
Wij zien het als onze taak om onze leerlingen voldoende kennis èn vaardigheden bij te
brengen door iedere dag met hoofd, hart en handen te leren. Met ruim 170
personeelsleden zorgen we ervoor om onze ruim 1600 leerlingen de best mogelijke basis
mee te geven richting hun toekomst. Onze scholen liggen allemaal in de gemeente Peel en
Maas.

STICHTING PRISMA

ONTWIKKELINGEN-KOERSPLAN

Effectieve instructie en opbrengstgericht werken 
Aanbod wereldoriëntatie icm burgerschap, O.O.L. & W&T 
Portfolio en ouderkindgesprekken 
Leesonderwijs: begrijpend lezen 
Gezonde school: moestuin + bewegend leren

We hebben op DKC De Liaan de afgelopen jaren hard gewerkt om de basis op orde te
krijgen en mogen met trots terugkijken op de totale opbrengsten die we hebben weten te 
behalen. Samen met het team stellen we ons koersplan op. De speerpunten voor de
komende jaren zullen gericht zijn op: 



is een warm en hecht professioneel team.
werkt hard en gaat er samen voor.
heeft ruimte voor gezelligheid en ontspanning. 
bestaat uit 14 juffen, 5 meesters, 3 onderwijsassistenten

doet er alles aan om het beste uit iedere leerling te halen.

hebben een heel prettige en open grondhouding.
vinden het belangrijk om betrokken te worden.
tonen interesse in elkaar en in ons team. 
werken op een zeer prettige manier samen.

Ons team:

      en 2 vrijwilligers. 

Onze kinderen:

WIE ZIJN WIJ?

DEZE VACATURE IS OPENGESTELD VOOR ZOWEL IN-ALS EXTERNE KANDIDATEN. BIJ GELIJKE GESCHIKTHEID HEBBEN INTERNE KANDIDATEN VOORRANG OP EXTERNE
KANDIDATEN. DE SOLLICITATIECODE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 11.8 CAO PO MAAKT INTEGRAAL ONDERDEEL UIT VAN DEZE PROCEDURE.

Ben jij enthousiast geworden over deze geweldige kans op de leukste school van
Nederland, maar heb je wellicht nog wat vragen? Dat is geen enkel probleem, neem gerust
contact op met onze directeur: Wouter Welbers. Hij is te bereiken via e-mail:
wouterws@deliaan.nl en via telefoon: 077-3061062 en zal graag de tijd nemen om je te
woord te staan. 

Mocht je enthousiast zijn en geen vragen meer hebben, dan zien we jouw reactie graag
verschijnen. Je kunt jouw motivatiebrief en CV sturen naar Wouter Welbers:
wouterws@deliaan.nl

ENTHOUSIAST GEWORDEN

DEZE VACATURE IS OPENGESTELD VOOR ZOWEL IN-ALS EXTERNE KANDIDATEN. BIJ GELIJKE GESCHIKTHEID HEBBEN INTERNE KANDIDATEN VOORRANG OP EXTERNE
KANDIDATEN. DE SOLLICITATIECODE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 11.8 CAO PO MAAKT INTEGRAAL ONDERDEEL UIT VAN DEZE PROCEDURE.

enthousiast, leergierig en gemotiveerd is.
in kansen denkt en een probleemoplossende (grond)houding heeft.
het een uitdaging vindt om mee te bouwen aan teamontwikkeling.
de Dalton kernwaarden een warm hart toe draagt.
professionele leergemeenschappen ziet als een kans om samen onderwijs te maken.
actief de samenwerking opzoekt tussen kind en ouders.
openstaat voor coaching en begeleiding (leren van en met elkaar).

die goed kan uitleggen.
die ook grapjes kan maken.
die verschil durft te maken.

We zijn op zoek naar iemand die:

Onze kinderen zoeken een juf/meester 

WAT ZOEKEN WIJ?


