
 

 

 

Het bestuur van de ‘Stichting Reformatorisch Onderwijs  

voor Woerden en omgeving’ zoekt een 

 

Groepsleerkracht groep 7 
 

 

Informatie over de vacature 

 De vacature ontstaat door het vertrek van onze collega, die benoemd is in de functie van directeur op 

een andere basisschool; 

 De vacature ontstaat per 1 maart 2020. We hopen per 1 maart of spoedig daarna iemand te kunnen 

benoemen; 

 De huidige lestaken van de vertrekkende collega beslaan vier volledige dagen. We hebben voor zijn 

opvolger echter mogelijkheden om 3, 4 of 5 dagen te komen werken als groepsleerkracht. We bieden 

maatwerk wat mogelijk is door een flexibele opstelling van het team; 

 De vacature is dit cursusjaar 2019-2020 in groep 7, maar voor het volgende cursusjaar liggen alle 

kaarten open. 

 

We verwachten van jou dat je: 

 van harte de identiteit van de school onderschrijft en wilt uitdragen; 

 een goede relatie op kunt bouwen en onderhouden met kinderen, ouders en collega’s; 

 bereid bent tot het geven van aandacht en ondersteuning aan kinderen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften; 

 een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de school en een gezellige sfeer in het team. 

 

We zijn een school waar: 

 het team gezamenlijk werkt aan het toepassen van het Zwols Model in de praktijk; 

 de kernwaarden eerlijk, gehoorzaam, respect, vertrouwen en verantwoordelijk een belangrijke plaats 

innemen; 

 rust heerst doordat kinderen weten wat er van hen wordt verwacht. 

 

De groep waar je op solliciteert is een stabiele klas met 25 leerlingen, die de uitdrukkelijke wens heeft dat we in de 

advertentie noemen dat ze een ‘gezellige klas’ zijn. En dat kunnen we als personeel alleen maar beamen. 

 

Hoe kun je reageren: 

Voor meer informatie, een schoolgids of een bezoek aan de school kun je contact opnemen met de directeur, dhr. 

J.W. (Jan Willem) van Leeuwen, tel 06-29730273 of jwvleeuwen@jandebakkerschool.nl. 

Belangstellenden wordt verzocht uiterlijk 18 januari 2020 hun schriftelijke reactie te richten aan de secretaris van 

het schoolbestuur, Mw. C.W. Nederveen-Middelkoop, p/a Irisstraat 2, 3442 XH Woerden of naar het 

bovenstaande e-mailadres. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandagavond 20 januari 2020.  
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