
 

 

 
 
INTERNE/EXTERNE VACATUREMELDING (REGULIER) DE WILGENHOEK  
 
Vacaturemeldingsdatum: 16 april 2019 
 

Leerkracht groep 6 of 7 full time 

De Wilgenhoek is gelegen dicht bij het centrum van Berkel en Rodenrijs. Het is een rustige 

en kleine school met zo’n 190 leerlingen. Momenteel heeft de school 8 groepen. Er is een 

stevige samenwerking tussen de leerkrachten, ouders en het kind zodat het kind optimaal 

ondersteund wordt bij het leren. Bij de Wilgenhoek zien en horen we ieder kind, omdat we 

onze leerlingen goed kennen. Binnen de school is er ook een peuterspeelzaal en een 

buitenschoolse opvanglocatie aanwezig.  

 

Onze slogan is: ‘samen voor een stevige basis’. Deze slogan is gebaseerd op de volgende 
kernwaarden: 
O   Optimaal resultaat 
O   Positieve samenwerking 
O   Veiligheid en welbevinden 
O   Structuur 
 
Als je bij ons komt werken…  
Kom je te werken in een team dat bestaat uit zo’n 15 medewerkers van leerkrachten, 
administratieve ondersteuning, een vakleerkracht gym, een interne begeleider/adjunct-
directeur en een directeur.  
 
Jouw dag begint om 8:00 uur met een kopje koffie samen met jouw collega’s en om 8:30 uur 
start de les. Je begint de ochtend met 15 minuten lezen gevolgd door de andere 
basisvakken. Tussen de middag eet je een boterham in de gezamenlijk teamkamer met je 
collega’s. Het middagprogramma start om 13:15 uur tot 15:15 uur. Behalve op woensdag, 
dan is er les tot 12:15 uur.  
Er wordt lesgegeven volgens het klassikaal systeem, waar veel ruimte is voor zelfstandig 
werken en veel aandacht is voor niveau en tempoverschillen. De groepen 4 t/m 8 werken 
met de tablets van Snappet. Dagelijks probeer jij de kinderen uit te dagen om te ontdekken 
en onderzoekend te leren.  
 
Jij past bij ons….   
Als jij de ambitie hebt om met de school en collega’s verder te ontwikkelen. Je in staat bent 
om in te springen op en om te gaan met de verschillende niveaus van onze kinderen. Je durft 
te veranderen en kan collega’s daarin meenemen. Daarnaast ben jij communicatief en 
sociaal vaardig en pedagogisch en didactisch sterk. Verder beschik je over een Pabo-diploma 
of een certificaat waarmee de bevoegdheid kan worden aangetoond. 
 



 

 

 
 
Wat kan je van ons verwachten?  
Een betrokken en professioneel team die samen zorgen voor een overzichtelijke en 
gemoedelijke school waar rust en structuur wordt geboden aan onze leerlingen. Bij ons zijn 
er duidelijke kaders waarbinnen wij werken en transparante afspraken waar iedereen zich 
aan houdt. Wij zijn een stabiel team met weinig verloop waarin jij snel zal worden 
opgenomen. Wij vinden een ‘team-gevoel’ erg belangrijk. Ook besteden we aandacht aan 
verjaardagen van collega’s, jubileums worden gevierd en een keer paar jaar hebben wij een 
team uitje. Kortom een gezellig team waar je met open armen wordt ontvangen.  
 
Wij bieden jou:  
• een dienstverband voor bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een dienstverband voor 
onbepaalde tijd bij voldoende functioneren. 
• een full time baan in groep 6 of 7. 
• inschaling voor deze functie is L10.  
R.K. Basisschool De Wilgenhoek is onderdeel van de Laurentius Stichting, een bestuur met 
29 scholen, 9075 leerlingen en 872 leerkrachten en schoolleiders. De Laurentius Stichting wil 
bijzonder goed onderwijs bieden vanuit de katholieke grondslag. 
 
Solliciteren en informatie  
Solliciteren 
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV bij voorkeur per mail naar de school, 
wilgenhoek@laurentiusstichting.nl.  
 
Schooldirecteur: Bert van der Tol 
R.K. Basisschool De Wilgenhoek 
Pastoor Velthuysestraat 4 
2651 GR Berkel en Rodenrijs 
 
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 14 mei van 15.30-18.00 uur   
 
Ingangsdatum van de functie: 2 september 2019 
 
Sluitingsdatum vacature: 6 mei 2019 
 
Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature? 
Neem dan contact op met Bert van der Tol, directeur via 010 511 26 96. 
 
Voor vragen over werken bij de Laurentius Stichting mag je contact opnemen met onze 
afdeling HRM, vacature@laurentiusstichting.nl. 
 


