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Basisschool Meerdijk is een 
van de basisscholen van Leerrijk! 
en ligt in het zuidoosten van 

Waalwijk. Op onze school zitten 
215 leerlingen. De school kent 
acht groepen. Het 
managementteam bestaande uit  

directeur en IB’er geven leiding 
aan de school. 
Planmatig en begeleid willen wij 
komen tot  Boeiend en Effectief 
Onderwijs met de focus op “Leren 
Leren”. Op onze school wil dit 

zeggen: zoveel mogelijk het kind 
centraal stellen binnen 
al zijn mogelijkheden in een 
leerrijke omgeving. Een 
belangrijk begrip in onze visie is: 
betekenisvol leren: kinderen 
geven  aan wat ze graag willen 

leren. Daarnaast zorgt 
betekenisvol voor onderwijs dat 
ertoe doet! Boeiend Onderwijs 
staat voor onderwijs dat attractief 
en uitdagend is voor kinderen. 
Door dit te realiseren hopen wij 
dat leerlingen het fijn vinden om 

naar school te gaan, uitgedaagd  
worden om te leren en 
competenties te ontwikkelen die 
horen bij de veranderende 
samenleving. We brengen onze 
visie in praktijk door o.a. te 

werken met een taakbrief waarop 
gevarieerde en gedifferentieerde 
opdrachten staan en vrije inloop 

waarbij de eigen keuze prominent 
aanwezig is. Op die manier 
proberen we het eigenaarschap 
te vergroten. We zijn een lerende 

organisatie die investeert in 
Handelings- en Opbrengstgericht 
Werken, Onderzoekend leren, 
Coöperatief Leren en 
Meervoudige Intelligenties. Het 
leefklimaat op onze  school staat 
in het perspectief van het 

katholieke geloof, als bron van 

inspiratie voor menselijk leven.                                                 

Wij zijn voor Basisschool Meerdijk te Waalwijk met ingang van  
1 januari 2018 op zoek naar bevoegde leerkrachten die: 

 
 Zeer  enthousiast en gedreven zijn en vandaaruit 

leerlingen weten te inspireren. 

 Communicatief vaardig zijn naar alle geledingen en een 
goed inlevingsvermogen hebben. 

 Zich adaptief kunnen opstellen naar  leerlingen en dit in 
praktijk weten te brengen.  

 Kennis hebben van gedrag- en leerproblemen, deze 
vroegtijdig weten te onderkennen en actief handelen om 
deze op te lossen of te verminderen.  

 Voldoende ICT-vaardigheden bezitten. 
 Zelfstandig kunnen handelen en om kunnen gaan met 

verantwoordelijkheid. 
 Onze visie onderschrijven en daarnaar handelen. 

 
Stuur je brief met CV vóór 15 november 2017 naar: 
directie@meerdijk.nl  of 
Basisschool Meerdijk 
Frans Halslaan 17 

5143 GJ Waalwijk 

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 47 en 48; 
(maandag 20 november - vrijdag 1 december 2017) 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

 Marie-Antoinette Megens (directeur) / telefoon  
0416 563963 

 Nicole Lebens (Intern Begeleider) / telefoon 

0416 563963 
 de website: www.meerdijk.nl 

 
 
 
  

Basisschool Meerdijk , Frans Halslaan 17, 5143 GJ Waalwijk, tel: 0416 563963 / www.meerdijk.nl  

Wij zoeken  

groepsleerkrachten 
voor de groepen 1-2  

met ingang van 1 januari 2018 
tot einde schooljaar 

 
Totale vacatureruimte: wtf. 1,3000 

Bij externe kandidaten worden het 
payrollcontracten 

 

 

mailto:info@meerdijk.nl
mailto:directie@meerdijk.nl
http://www.meerdijk.nl/
http://www.meerdijk.nl/

