‘Elk kind een belofte’
Deel jij deze visie? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wij zoeken voor Basisschool Pieter Wijten in Waalwijk een
echte topper voor de functie van leerkracht groep 4/5
Wat ga je doen?
Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan een groep geweldige leerlingen. Je geeft
boeiend en resultaatgericht onderwijs. Je gaat uit van doelen en sluit aan bij de
mogelijkheden van het kind. Je deelt op school verantwoordelijkheid met leerlingen voor
hun eigen leerproces en hun gedrag. Je besteedt tijd aan de ontwikkeling van de
persoonlijkheid, waarbij je gebruik maakt van de kanjermethode.
Je laat de leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn, hoe ze gelukkig kunnen zijn en wat
hun bijdrage kan zijn in de maatschappij. Elk kind krijgt hierdoor de kansen om te worden
wie het is: zichzelf.

Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid (PABO);
Je kunt kinderen inspireren en motiveren;
Je hebt zicht op de leerlijnen en oog voor de leerlingen;
Je bent bekend met het werken met het EDI-model;
Je kunt goed differentiëren en adequaat omgaan met verschillen;
Je kunt goed klassenmanagement voeren;
Je kunt goed samenwerken binnen een team.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Reguliere vacature in de middenbouw voor 0,40 WTF
Werkdagen op donderdag en vrijdag
een klein gezellig en behulpzaam team
een uitdagende werkplek met leren van en met elkaar
een groep enthousiaste leerlingen;
Inschaling conform de CAO-PO

Over basisschool Pieter Wijten
De Pieter Wijten is een kleine buurtschool in de wijk Bloemenoord in Waalwijk. Een school
waar je jezelf mag zijn, waar je geaccepteerd wordt om wie je bent. Waar je serieus
genomen wordt en samen met de ouders gewerkt wordt aan een groeiende
verantwoordelijkheid van elke leerling. Waar we de leerlingen zoveel mogelijk
zelfverantwoordelijk laten zijn voor hun eigen werk. Waar we een pedagogisch klimaat
hebben gecreëerd waarin de leerlingen zich veilig en gelukkig voelen. Kortom: een school
waar leerlingen met plezier naar toe komen.

Stichting Leerrijk!
Onze school maakt deel uit van de Stichting Leerrijk!
Stichting Leerrijk! omvat veertien scholen binnen het primair onderwijs waaronder één
school voor speciaal basis onderwijs. 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:
Informatie over deze vacatures kan worden ingewonnen bij de directie van basisschool
Pieter Wijten: Fabienne Damen tel. 0416 – 650211.
Informatie over de school kun je ook vinden op onze website: www.pieterwijten.nl of
facebookpagina: https://www.facebook.com/PieterWijtenschool

Procedure
Heb je belangstelling voor deze vacature, reageer dan zo spoedig mogelijk per mail aan de
directie van de school: directiepieterwijten@leerrijk.nl
De sollicitatiegesprekken zullen op korte termijn worden ingepland.

