
 

Leerrijk! verzorgt binnen de 
gemeenten Loon op Zand en 
Waalwijk onderwijs aan 
kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Het 
streven is er op gericht om 

op voor eenieder bereikbare 
locaties vertegenwoordigd te 
zijn. Op dit moment wordt op 
veertien basisscholen en een 
school voor speciaal 
basisonderwijs onderwijs 

gerealiseerd. Hierbij wordt 

nauw samengewerkt met 
ouders/verzorgers. 
 
Ons motto: Leer Rijk! 
 
Wij bieden een veilige, 

toekomstgerichte en 
uitdagende leeromgeving 
waar kinderen en 
volwassenen vanuit hun 
uniciteit talenten en 
competenties ontwikkelen. 
 

Wij zijn een permanent 
ontwikkelende en lerende 
organisatie waar van elkaar 
en ook van de wereld wordt 
geleerd. 

 

Op basis van onze identiteit 
leveren we een actieve 
bijdrage aan het realiseren 
van een leefbare en 
duurzame wereld. Respect 
voor elkaar en de omgeving 
is daarbij vanzelfsprekend. 

 
Kernwaarden  
Samenwerking 
“Wij leren van en met elkaar” 
Kwaliteit  
“Wij dagen kinderen en 
volwassenen uit om talenten 

en competenties veelzijdig te 
ontwikkelen” 

Autonomie  
“Wij stimuleren passende 
zelfstandigheid en het nemen 
en dragen van 

verantwoordelijkheid” 
Respect 
“Wij gaan respectvol om met 
de ander en de wereld” 
Creativiteit 
“Wij moedigen innovatieve 
denk- en handelwijzen aan. 

 
 

Basisschool Pieter Wijten zoekt per 1 maart 2020 een 
 

Leerkracht groep 1/2 
(wtf 1.000) 

 
                 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Wij zoeken een leerkracht die: 
- vanuit pedagogische relatie, competentie en autonomie het onderwijs 

vormgeeft; 

- opbrengstgericht is en aan verhoging van de leerresultaten werkt; 

- pedagogisch sterk is; 

- zicht heeft op de leerlijnen van het jonge kind; 

- les geeft volgens het EDI-model; 

- kinderen uitdaagt om zichzelf te ontwikkelen en rijk is aan actieve 

werkvormen en kinderen uitdaagt zelf verantwoordelijkheid te nemen; 

- ervaring heeft met de Kanjertraining als methodiek voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling of bereid is deze scholing te volgen. 

- vanuit een professionele houding samenwerkt met collega’s en openstaat 

voor feedback, maar ook bereid is feedback te geven; 

- mee kan werken aan een rijke leeromgeving binnen en buiten de klas; 

- actief meedenkt en meewerkt aan verdere ontwikkeling van de school in 

zijn geheel; 

 
 

Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de directeur van de 
school: Fabienne Damen 06-36318210. 

Informatie over de school is te vinden op: www.pieterwijten.nl   
 
Sollicitatiebrieven kunnen vóór 20 januari gemaild worden naar 
directiepieterwijten@leerrijk.nl.  
 

De gesprekken zullen plaatsvinden op 27 en/of 28 januari 2020. 
 
 
 
 
 

 

Wij vragen ons op basisschool Pieter Wijten voortdurend af hoe we kinderen 
kunnen voorbereiden op de toekomst, zodat ze vaardig, aardig en waardig deel 

kunnen nemen aan een steeds veranderende samenleving. Een uitdagende 
opdracht die we graag aannemen. Daarbij is ons motto: 

Ontmoet, ontdek, ontwikkel en beleef je eigen wereld. 
 
Op basisschool Pieter Wijten is elk kind een belofte. We willen met ons 
onderwijs bereiken dat elk kind een plek krijgt in onze maatschappij, waarbij 

het bewust gebruik kan maken van vaardigheden en talenten.  
 

In groep ½ wordt thematisch onderwijs gegeven, waarbij uit wordt gegaan 
van de leerlijnen van SLO. Binnen het thema wordt doelgericht gewerkt aan 
kennis en vaardigheden en is ruimte voor ontwikkeling van ieders talent. 
 
Vanuit onze collectieve ambitie vinden wij het erg belangrijk dat kinderen 

zich in 8 jaar tijd zo kunnen ontwikkelen en klaar zijn voor een stap naar een 
vorm van voortgezet onderwijs waar zij zich prettig voelen. Wij streven 
daarbij een zo hoog mogelijke uitstroom na.  
 
 
 

 
 
 
  

http://www.pieterwijten.nl/

