
 

  

Route 10-14 Delden zoekt zo spoedig mogelijk een 
 

Leerkracht & 
Stamgroepmentor (0,4 WTF) 

 

Het betreft een tijdelijke benoeming vanaf 2 december 2021. 
 

Ben jij? 
Innovatief, ruimdenkend, organisatorisch sterk, 

optimistisch, positief ingesteld, flexibel? 
Vind jij? 

Dat het onderwijs de leerling moet volgen? En dat de 
systemen niet leidend zijn? 

Heb jij? 
Lef, doorzettingsvermogen, affiniteit met leerlingen 

van 10-14 jaar? 
Mag jij? 

Werken als leerkracht in het PO of als docent in het 
VO? 

DAN ZOEKEN WIJ JOU!!! 

Functie-eisen 
Je bent een enthousiaste en gedreven docent uit het PO of 
VO. Een docent die didactische en pedagogische ervaring 
heeft, die kansen voor kinderen zoekt, die met plezier de 
uitdaging aangaat om met gemotiveerde collega’s onderwijs- 
innovatie vorm te geven zonder daarbij concessies te doen 
aan kwaliteit. 
 
 
Contact 
Voor vragen over de functie kan contact worden opgenomen 
met Mariël van Loenen via 0648757701 of 
m.vanloenen@stichtingbrigantijn.nl. Voor vragen over de 
sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met 
Mobiliteitscentrum ObT via 074-2650605 of 
mobiliteitscentrum@obt.nl. 

 

Het Twickel College en IKC 

Magenta in Delden hebben per 1 

augustus 2021, samen een 

onderwijsaanbod voor de leeftijd 

10-14 opgestart, onder de naam 

Route 10-14 Delden. Route 10-14 

Delden biedt leerlingen in de 

leeftijd van 10 tot 14 jaar de kans 

om via een persoonlijke leerroute 

in eigen tempo te groeien naar 

het voor hen best passende 

niveau. Het is een plek waar 

leerlingen van verschillende 

leeftijden en met een variatie aan 

leerniveaus, talenten en 

interesses elkaar ontmoeten en 

samenwerken. Bij Route 10-14 

Delden staat eigenaarschap 

voorop. Met behulp van hun 

stamgroepmentor volgen zij een 

persoonlijke leerlijn. De leerlingen 

krijgen de ruimte om te groeien 

naar het niveau dat bij hen past 

per vakgebied. Op dit moment 

werken wij met twee 

combinatiegroepen groep 8 en 

klas 1. Het definitieve VO-advies 

wordt uitgesteld tot halverwege 

klas 2. Leerling en ouders hebben 

dus meer tijd om een 

verantwoorde keuze te maken en 

worden voorzien van kansrijkere 

doorstroommogelijkheden. 

Kijk voor meer informatie op onze 

website: 

www.route1014delden.nl 



 

 

Een Stamgroepmentor in 10-14 onderwijs: 

▪ heeft zicht op leerdoelen en doorgaande leerlijnen en stimuleert toepassingsgericht leren; 
▪ differentieert in instructie en verwerking en weet zo onderwijs op maat te bieden; 
▪ coacht leerlingen om een klimaat te creëren dat gericht is op samenwerken, zelfstandigheid 

en eigenaarschap van de leerling; 
▪ durft de leerlingen los te laten om ze zelf de regie te laten oppakken en weet hier een 

flexibele houding in aan te nemen; 
▪ beschikt over empathisch vermogen met als doel leerlingen te laten ervaren dat ze er mogen 

zijn als kind en als lerende; 
▪ volgt de leerling i.p.v. het systeem; 
▪ sluit aan bij de behoeften van de leerlingen, maar daagt ook zo uit, dat leerlingen kansrijk(er) 

doorstromen; 
▪ is proactief en weet goed samen te werken met collega’s; 
▪ is in staat op een positieve oplossingsgerichte wijze een veilig pedagogisch klimaat te 

realiseren 
▪ bereid is zich verder te ontwikkelen in de materie;  
▪ beschikt over uitstekende organisatorische en didactische vaardigheden; 
▪ kan out of the box denken door problemen op een andere wijze aan te vliegen; 
▪ is enthousiast en beschikt over de mentaliteit om de schouders eronder te zetten; 
▪ ziet de ouders als partners om samen het kind verder te brengen; 
▪ heeft reflectief vermogen ten aanzien van eigen handelen. 

Aanbod 
Wij bieden: 

▪ een dynamische werkomgeving met een enthousiast team dat openstaat voor vernieuwing; 
▪ een innovatieve lerende organisatie waarin men ruimte biedt om mee te ontwikkelen aan 

ons 10-14 onderwijs. 
▪ Je krijgt een tijdelijke aanstelling vanaf 2-12-2021. Conform de CAO PO ontvang je salaris op 

basis van schaal L10. 
▪ Daarnaast ontvang je een eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, uitstekende 

pensioenregeling, reiskostenvergoeding en de mogelijkheden voor korting op de premie 
ziektekostenverzekering. 

Procedure 
We ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 26-11-2021. Je kunt solliciteren 
door je motivatiebrief en CV te versturen middels onderstaand sollicitatieformulier. Let op; bij veel 
reacties kan worden besloten de reactietermijn te vervroegen. We adviseren je daarom niet te lang 
te wachten met solliciteren. Na sluiting van de reactietermijn draagt Mobiliteitscentrum ObT alle 
sollicitanten voor aan de opdrachtgever. Mobiliteitscentrum ObT controleert vooraf de 
inzetbaarheid in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). 
 


