
 

 

 

De Teresiaschool te Waalwijk is op zoek naar een 

enthousiaste leerkracht die het verschil wil 
maken voor onze Oekraïense leerlingen! 

 

Wat ga je doen? 

In de periode van 23 mei (of zo spoedig mogelijk daarna) tot aan de zomervakantie ga je 

Oekraïense leerlingen, opvangen, begeleiden en onderwijsaanbod geven. Je laat de 

leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn, je daagt ze uit en onderzoekt wat de 

ondersteuningsbehoeften zijn. Kortom: jij kunt het verschil maken! Momenteel bestaat de 

groep uit 5 enthousiaste leerlingen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. De samenstelling en het 

aantal leerlingen kan dagelijks variëren.  

 

Wat vragen we van jou? 

• Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid (PABO); 

• Je hebt oog voor een veilig pedagogische omgeving; 

• Je hebt affiniteit met NT2; 

• Je beheerst de Engels taal; 

• Je werkt graag in teamverband; 

• Je beschikt over een initiatiefrijke, creatieve en krachtige houding in het contact met de 

kinderen. 

 

Wat bieden wij? 

• Een tijdelijke vacature met WTF 1.000 . Kandidaten die parttime willen werken zijn ook 

van harte uitgenodigd om te reageren. We bespreken graag de mogelijkheden met je. 

• Een gezellig en behulpzaam team met veelzijdige expertise. 

• Een uitdagende en dynamische werkplek waarbij leren van en met elkaar een 

vanzelfsprekendheid is. 

• Ondersteuning van onderwijsassistente of vrijwilliger. 

• Samenwerking met ondersteuningsteam (intern begeleider, directeur, 

onderwijsassistente en ambulante begeleider). 

• De leerlingen kunnen, in overleg, aansluiten bij de reguliere groepen als het gaat om 

gymlessen, buitenspelen en andere activiteiten. 

• Inschaling conform de CAO-PO in L10; 

 



 

Over de Teresiaschool 

De Teresiaschool is een Kanjerschool en besteedt extra aandacht aan de sociaal en 

emotionele ontwikkeling van de leerlingen.   

• we werken in units waarbij we groep doorbrekend werken. 

• als team werken we nauw samen en leren van en met elkaar. 

 

Stichting Leerrijk! 

Onze school maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!  

Stichting Leerrijk! omvat vijftien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één 

school voor speciaal basisonderwijs. Er zijn ongeveer 230 werknemers werkzaam bij 

Leerrijk! en er zijn ca. 3.000 leerlingen verbonden aan de scholen. Er heerst een warme 

open en veilige sfeer en er wordt gewerkt op basis van vertrouwen.  

De scholen van Leerrijk! liggen verspreid in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.  

 

Meer informatie: 

Wil je graag meer weten? We staan je graag te woord. Informatie over deze vacatures kan 

worden ingewonnen bij de directie van de Teresiaschool: Guinevere Janssen of bij de intern 

begeleider Petra van Kilsdonk: tel. 0416 – 563668. 

 

Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: www.teresiaschool.nl  of 

facebookpagina: https://www.facebook.com/teresiaschoolwaalwijk/. 

    

Procedure  

Heb je belangstelling voor deze vacature? Mail dan je reactie aan de directie van de school: 

infoteresiaschool@leerrijk.nl. 
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