
  
    

  

 
VACATURE (intern en extern) 

 

LEERKRACHT LA (WTF 0,6) 

De Paulusschool heeft per 1 augustus 2018 een vacature voor een enthousiaste leerkracht die op 

onze school een belangrijke bijdrage wil leveren. Het gaat om een inzet van twee dagen in groep 7 en 

één dag in groep 8). De groepen 7 en 8 werken nauw met elkaar samen en hebben elke week een 

aantal groepsdoorbrekende activiteiten. Zelfverantwoordelijk leren met behulp van een weektaak en 

laptops staat hoog in ons vaandel. 

 

DE PAULUSCHOOL 

De Paulusschool staat in Wijchen-Noord en heeft ca. 270 kinderen verdeeld over 11 groepen.  

Er wordt gewerkt in een leerstofjaarklassensysteem.  

Het team heeft gekozen voor opbrengstgericht werken, waarbij de zelfverantwoordelijkheid en het 

samenwerkend leren een steeds belangrijker rol spelen. 

Onze school wil een school zijn waar kinderen en leerkrachten met plezier leren en werken. Een 

gezonde en actieve school met ruimte en aandacht voor het individuele kind.  

We zijn trots op onze Brede School. Samen met onze partners bieden we een rijk dag-arrangement in 

een veilige en gezonde omgeving. Inhoudelijk werken we steeds meer met de SBO Unit het Jonge 

Kind van de Bolster die ook binnen de Brede School een vaste plek heeft.  

Wil je meer weten?  Neem dan contact met ons op! 

Bezoek ook onze website; www.paulus-school.nl  

  

SPECIFICATIE FUNCTIEPROFIEL 

De Paulusschool zoekt een leerkracht  

 die inzetbaar is in meerdere groepen; 

 die beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden; 

 die de ambitie heeft om zichzelf en de school verder te ontwikkelen;  

 met affiniteit voor zelfverantwoordelijk -en samenwerkend leren; 

 bereid om samen te werken met de partners van de Brede School, met name de Unit het 

Jonge Kind van de Bolster en de Peuterspeelzaal; 

 die de schoolvisie volledig onderschrijft;  

 die bereid is om verantwoordelijkheid op zich te nemen in een onderwijs-inhoudelijke 

werkgroep; 

 die initiatief neemt en fouten durft te maken; 

 die geduldig en volhardend is. 
 
Je kunt je sollicitatiebrief sturen naar directie-paulus@kansenkleur.nl  t.a.v. Gerard de Haan. 
Gelieve te reageren voor vrijdag 1 juni maart 2018. Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week 
van 4 juni. 
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