
 

                                              
LiemersNovum beheert 26 
scholen in de gemeenten Duiven, 
Montferland, Westervoort en 
Zevenaar.  

www.liemersnovum.nl  

Het bestuur van LiemersNovum zoekt per omgaande 

voor DaVinci Zevenaar een 

Leerkracht DaVinci  
voor Davinci Gamma (leerjaar 3/4/5) 

Taakomvang: 0,4 FTE (2 dagen)  

DaVinci biedt fulltime onderwijs 
aan hoogbegaafde kinderen.  
In ons onderwijs staat ruimte 
voor talent, uitdaging en plezier 
centraal. Ons uitgangspunt is dat 
kinderen ‘eigenaar’ van hun 
eigen ontwikkeling worden. 
 
De stichting biedt ruimte aan 100 
hoogbegaafde kinderen, 
verdeeld over twee scholen. 
 
DaVinci Zevenaar, onderdeel van 
IKC Carrousel, heeft drie 
groepen: 
DaVinci Alpha     (leerjaar 7/8) 
DaVinci Beta       (leerjaar 6/7) 
DaVinci Gamma (leerjaar 3/4/5) 
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.davincizevenaar.nl 

www.ikccarrouselzevenaar.nl  

  

Ben jij: 
• een inspirator, vol ideeën om zelf onderwijs te ontwerpen;  
• in staat om met een duo het onderwijs in de groep vorm te geven, uitgaande 

van kerndoelen en leerlijnen; 
• een leerkracht die een kind ziet, wil begrijpen en vertrouwen uitstraalt; 
• communicatief sterk om met hoogbegaafde ouders in gesprek te gaan; 
• ondernemend, flexibel, creatief en sta je stevig in jouw schoenen? 
• een teamspeler, die constructief wil samenwerken en waar ook wij van 

kunnen leren! 
 
En heb jij: 

•      kennis van en ervaring met de onderwijsbehoefte van het hoogbegaafde 
kind;  

• de ‘klik’ met hoogbegaafde kinderen; 
• sterke pedagogische en didactische vaardigheden; 
• een onderwijsbevoegdheid met gymbevoegdheid;  
•      een HBO+ denkniveau met aantoonbaar brede kennis van de wereld 
       VWO-diploma of hb-gerichte opleiding heeft onze voorkeur; 
•      het geduld om een kind te coachen naar een growth mindset; 

 

          Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wij bieden:  

• Vaste benoeming conform de cao PO in schaal L10 of L11.  
• Scholingsmogelijkheden op het gebied van hoogbegaafdheid 
• Een professioneel, enthousiast en ondernemend team 

 
DaVinci Zevenaar 
coördinator: Femke Peters 
femke.peters@liemersnovum.nl 
0316-524757 
 
 

PROCEDURE 

Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de 
coordinator van DaVinci. 
 
Uw motivatiebrief, en bijgeleverd cv (graag in 1 document) ontvangen we graag 
uiterlijk 18 september op het mailadres van Femke Peters.  
Een assessment kan tot de sollicitatieprocedure horen. 
 
 



 

 


