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Leerkracht groep 1

KERNWAARDEN
Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. We werken daarbij vanuit onze kernwaarden:

Respect: iedereen mag er zijn, we laten iedereen in zijn waarde.
Geloof: Christelijke normen en waarden, aandacht.
Betrokkenheid: samen werken, samen leren.
Uitdaging: boeiend onderwijs voor optimale ontwikkeling.

MISSIE
Wij werken vanuit een Christelijke identiteit.
We willen dat elk kind zich veilig en gerespecteerd voelt op onze school. Elk kind is uniek en mag
er zijn. We bieden kwalitatief goed onderwijs, zodat door elk kind optimale leeropbrengsten
worden behaald, zonder daarbij een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling uit het oog te
verliezen.

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en kijken
naar de kansen en mogelijkheden van elk kind. We bieden boeiend onderwijs voor het kind van
deze tijd, de volwassene van de toekomst.
Wij maken ons onderwijs motiverend, uitdagend en betekenisvol, passend bij de talenten van
onze leerlingen. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ouders zijn
betrokken bij de school en het leerproces van hun kind.

ONS ONDERWIJS
De Koningin Wilhelmina (KWS) is een open Christelijke basisschool in Leerdam-Noord, midden in
de samenleving van de 21ste eeuw. Een moderne school met een ongedwongen sfeer en goede
resultaten. Op de KWS groeien zo’n 200 leerlingen met elkaar op in een ruim, gerenoveerd
schoolgebouw. Er is veel (groene) buitenruimte om heerlijk te spelen. De KWS biedt je kind een
geborgen en prikkelende schooltijd.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen bij ons komen om te leren en we hebben hoge verwachtingen
van wat elk kind kan ontwikkelen. Elke dag staat leren centraal. In de kleutergroepen gebeurt dat
al spelend, terwijl daarna de focus steeds meer verschuift naar het werkend leren.

ONZE SPEERPUNTEN
Echt contact: jezelf zijn, sociaal zelfstandig worden, samen met ouders, ongedwongen.
Digitaal onderwijs: bewuste keuzes in digitale lessen en contactmomenten, elk kind een
chromebook.
(Leer)rijk onderwijs: alle kinderen betrokken, de juiste bagage, de wereld als inspiratiebron.



WIE ZOEKEN WIJ?
Bruis jij van de energie? Ben jij trots op de positieve resultaten van je leerlingen? Dan zijn wij op
zoek naar jou! Kinderen zijn onvoorspelbaar, fantasierijk en buitengewoon interessant. Het
werken en omgaan met kinderen vraagt daarom veel van je. Geen dag is hetzelfde, want geen
leerling is hetzelfde. Jouw doel is het beste te halen uit iedere leerling. Je inspireert, motiveert en
zorgt ervoor dat je de leerlingen klaarstoomt voor de toekomst. Wij zoeken een betrokken,
gezellige en communicatief vaardige collega.

Klinkt dit allemaal als muziek in je oren? Neem vandaag nog contact op!

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
● Je kiest bewust voor het werken in het Protestants-Christelijk onderwijs.
● Je bent volledig bevoegd.
● Je bent vaardig in het uitvoeren van je taken.
● Je bent flexibel en kan goed omgaan met stressvolle situaties.
● Je bent een teamspeler, maar kan ook goed zelfstandig werken.
● Je communiceert helder met collega’s, ouders en leerlingen.
● Je bent betrokken en toegankelijk voor leerlingen, ouders en collega's.

WAT BIEDEN WIJ?
● Leuke, gezellige kinderen.
● Enthousiaste collega’s (die jou graag willen helpen).
● Een school die goed is georganiseerd.
● Een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

PRAKTISCHE INFORMATIE EN PROCEDURE
Spreekt deze functie jou aan en herken jij je in het profiel, dan horen we dat graag van jou.
We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over de kwaliteiten die passend zijn bij deze
functie.
Het betreft een functie voor wtf 1 conform de CAO-PO inschaling.

Je brief met CV kun je mailen naar directie.wilhelmina@stichting-logos.nl
We ontvangen je reactie graag uiterlijk 01-12-2021.

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met de directeur van CBS Wilhelmina,
Siri Muilenburg, tel. 0345-613731 (school).
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