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Kom jij met ons samen on(der)wijs plezier maken? 
Nieuwe collega gezocht voor ons toffe team! 

 
Vacature bovenbouw 0,6 - 1,0 fte per 01-08-2022 

 
 

Wat vragen wij? 
 
Wij zoeken een enthousiaste, sprankelende collega voor ons bovenbouwteam.  
Geen dag is hetzelfde, bij ons maak je je eigen onderwijs. Samen met je 2 collega 
leerkrachten en de leraarondersteuner verzorg je het onderwijs voor onze 60 leerlingen in de 
(twee) stamgroepen 6-7-8. Daarbij gaan we uit van co-teaching. 
 

Organisatie 
 
De Sint Wulfram is een dorpsschool met 170 leerlingen in het hart van Hoogwoud. 

Wij werken vanuit de visie van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs en willen een levensechte 

leerplek bieden aan kinderen. 

 

Wij gaan en staan voor: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leren in een doorlopende, 

ononderbroken leerlijn 
Een programma op het niveau dat 

bij je past 

Leren om te leven 
 

De school is een oefenplaats voor 
het echte leven 

Van en met elkaar leren 
 

We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en 

leren doen we samen 

Spelend en onderzoekend 

leren in de echte wereld 
Wij werken in alle groepen met 

betekenisvolle thema’s waarbinnen de 
lesstof geïntegreerd wordt aangeboden 

http://www.stwulfram.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
Over de functie 
 
In ons bovenbouwteam ben je samen met 2 leerkrachten en een leraarondersteuner 
verantwoordelijk voor 2 stamgroepen 6-7-8 met in totaal ca. 60 leerlingen. We gaan uit van 
co-teaching. Op de St. Wulfram werken we op een fijne manier samen. Ons motto is niet 
voor niets “Samen on(der)wijs plezier!” 
We zijn een lerende organisatie en nog volop in ontwikkeling. Dat verwachten we dus ook 
van jou. Samen worden we iedere dag een beetje beter. 
 
Op de St. Wulfram werken we alleen met een methode voor spelling en rekenen. De overige 
vakken worden in samenhang binnen een thema geïntegreerd. Je maakt bij ons je eigen 
onderwijs, samen met je collega’s. Dat betekent ook dat we zo goed mogelijk gebruik 
proberen te maken van ieders talenten. 
 
We zoeken minimaal iemand voor 0,6 wtf, nog liever zouden we iemand voor 0,8 wtf of 1,0 
wtf aannemen. 
 

Wat vragen wij van jou? 
● Je kunt goed samenwerken met je collega’s 
● Je bent flexibel en kunt snel schakelen 
● Je hebt hart, oog en oor voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen 
● Je vindt het leuk om mee te denken en werken aan onze schoolontwikkeling 
● Je kunt een sterk klassenmanagement neerzetten 
● Je kunt omgaan met verschillen tussen kinderen 
● Je bent in het bezit van een PABO-diploma 

 

Wij bieden: 
● Een uitdagende werkplek op een school met een eigentijdse visie op onderwijs en 

organisatie 
● Een jong en gezellig team 
● Een team dat iedere dag werkt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling 
● Ruimte voor inzet van het eigen talent 
● Betrokken ouders 
● Salariëring conform loonschaal L10 
● Een tijdelijke functie voor schooljaar 2022-2023 op de St Wulfram, met uitzicht op een 

vaste aanstelling binnen SKOWF 
 
 
Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Angela van Kampen, 
directeur. Telefoon: 0226-355843. 
 
Wil je eerst eens een keer meekijken voordat je besluit om te solliciteren? 
Je bent van harte welkom op vrijdag 13 mei 2022 om te zien, voelen en ervaren wat 
werken bij ons betekent. 
Past het je op deze dag niet? Dan kunnen we altijd een andere afspraak maken. 
 
Enthousiast geworden? Stuur  je motivatie en CV zo snel mogelijk, uiterlijk 20 mei 2022, naar  
vacatures@skowf.nl en directie.wulfram@skowf.nl o.v.v. vacature bovenbouw Wulfram. 
Eerst eens meekijken? Meld je aan via directie.wulfram@skowf.nl 
 


