
Basisschool St. Wulfram
Burg. Heijmansstraat 4
1718 AN  Hoogwoud

tel.  0226-355843
e-mail:   directie.wulfram@skowf.nl

website: www.stwulfram.nl

Word jij mijn nieuwe juf of meester?

Nieuwe collega gezocht voor ons toffe (onderbouw)team!

Vacature onderbouw 0,8 - 1,0 fte per 01-10-2022
(eerder starten kan als je dat wilt en kunt)

Wat vragen wij?

Wij zoeken een enthousiaste, sprankelende collega voor ons onderbouwteam.
Geen dag is hetzelfde, bij ons maak je je eigen onderwijs. Samen met je 3 collega
leerkrachten en een onderwijsassistent verzorg je het onderwijs voor onze 75 leerlingen in de
(drie) stamgroepen 1-2-3. Daarbij gaan we uit van co-teaching.

http://www.stwulfram.nl


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:

Over de functie

In ons onderbouwteam ben je samen met 3 leerkrachten en een onderwijsassistent
verantwoordelijk voor 3 stamgroepen 1-2-3 met in totaal ca. 75 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.

Wij richten ons onderwijs betekenisvol in. Dat betekent dat wij altijd vanuit een levensecht
thema en de betrokkenheid van kinderen ons onderwijs vormgeven. Wij werken in de
onderbouw dan ook niet met methodes, met uitzondering van een reken- en schrijfmethode
voor leerjaar 3. Uitdagend? Ja, best wel. Maar je maakt bij ons wél je eigen onderwijs,
samen met je collega’s en de kinderen. Dat betekent ook dat we zo goed mogelijk gebruik
proberen te maken van ieders talenten.

Wat vragen wij van jou?

● Je hebt affiniteit met Ontwikkelingsgericht Onderwijs
● 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 bereid om je te scholen in de ‘Zin in lezen’ aanpak
● 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, met uitzicht op een vaste aanstelling

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! Neem contact met ons op, dan maken we een afspraak.

Enthousiast geworden? Stuur  je motivatie en CV zo snel mogelijk naar vacatures@skowf.nl
en directie.wulfram@skowf.nl o.v.v. vacature onderbouw Wulfram.
Na ontvangst van je CV en motivatie nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
Eerst eens meekijken? Meld je aan via directie.wulfram@skowf.nl.


