
 

Vacature groepsleerkracht(en) onderbouw    Paschalisschool Wijchen  
Functieomschrijving:  

Wij zoeken met ingang van schooljaar 2018-2019 een leerkracht voor de groep 

1-2 (0,4 fte) en voor groep 4 (0,5 fte). Deze vacature kan ook door één persoon 

(0,9 fte) worden ingevuld. De vacature wordt zowel intern (binnen 

samenwerkingsstichting Kans & Kleur) als extern opengesteld. 

Wie zijn wij?  

De Paschalisschool is gelegen in Wijchen-Noord, op een prachtig sportpark, gehuisvest in 

het multifunctionele gebouw de Suikerberg. Onze school telt ongeveer 410 leerlingen, 

verdeeld over 15 groepen. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. 

Ons team is open en leergierig en werkt professioneel samen aan het versterken, 

verdiepen en verbreden van het onderwijs. Vorig schooljaar zijn we gestart met het 

traject Leren zichtbaar maken, ontwikkeld door professor J. Hattie, waarbij de impact van 

de leerkracht op het leren van de leerling centraal staat.  

In groep 1-2 werken we daarnaast met onderbouwd. We laten kinderen spelenderwijs 

leren door handelingsgericht te werken. 

Onze pedagogische huisstijl stoelt op grondbeginselen van De Vreedzame School en 

hebben wij hoog in ons vaandel staan. Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, 

ontwikkeling, kwaliteit en plezier. 

Wat bieden wij? 

We bieden coaching en ondersteuning intern aan en er zijn veel mogelijkheden voor 

scholing. Daarnaast word je gekoppeld aan een maatje en kom je in een team van 

enthousiaste collega’s. 

Wie ben jij?   

Wij zoeken een groepsleerkracht die:  

• vol enthousiasme op dit moment bewust kiest voor groep 1-2 en/of groep 4 
• flexibel, energiek, empathisch, open en daadkrachtig is  
• in staat is een prettige sfeer, basisrust en een positief leerklimaat te creëren  
• ervaring heeft met coöperatief leren en doelgericht werken  
• communicatief sterk is in het voeren van (ouder)gesprekken  
• ervaring heeft met de inzet van ICT als leermiddel  
• leerlingen goed kan volgen en monitoren in hun ontwikkeling  
• in het bezit is van een Pabo-diploma  

Heb je interesse?  

Mail dan vóór 16 juni een sollicitatie met CV naar monique.de.milde@kansenkleur.nl  De 

gesprekken vinden plaats op 20 of 21 juni. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Lieke van de Ven  
(directeur) of Sylvia van den Burgh (teamleider)  Telefoon: 024-3661209   


