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Voor onze prachtige school centraal gelegen in Wassenaar zoeken wij een: 
 
Functietitel 

Groepsleerkracht breed inzetbaar (vooralsnog in de bovenbouw) 

Plaatsingsdatum 

19-11-2019 

Soort vacature 

parttime/fulltime in overleg in te vullen 

Dienstverband 

Tijdelijk (vaste aanstelling mogelijk bij gebleken geschiktheid) 

FTE  

0,8 - 1,0 

Omschrijving 

Functieomschrijving: 

We zijn per direct op zoek naar een leerkracht(en) die de lessen in de bovenbouw van onze school kan (kunnen) 

verzorgen. Het betreft een structurele vacature per 06-01-2020 of zo spoedig mogelijk daarna. 

Wij zoeken een fijne collega die: 

• Breed inzetbaar is maar vooralsnog affiniteit heeft met de bovenbouw; 

• Op een prettige manier kan samenwerken met de kinderen, de ouders en de collega’s; 

• Goed overweg kan met digitale hulpmiddelen; 

• In het bezit is van een onderwijsbevoegdheid; 

• In staat is om gedifferentieerd les te kunnen geven. 

Wij bieden:  

• Een gezellig en betrokken team; 

• Hele lieve en aardige leerlingen; 

• De aanwas van nieuwe leerlingen voor de komende jaren is zeer positief. De belangstelling van de 
ouders voor onze school is groot. 

• Voor diverse ontwikkelingsgebieden hebben we vakdocenten die samen met de leerkrachten lesgeven 
aan onze leerlingen. Zoals: een drama-, een gym-, een muziek-, een handvaardigheid- en een Engels-
docent. 

• Daarnaast wordt het team bij de leerlingenzorg ondersteund door een IB-er, een RT-er en een meer- en 
hoogbegaafden docent; 
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• Een deel van de weektaak wordt lesgegeven aan kleine groepen leerlingen (+/- 15 lln.) daar de groepen 
dan verdeeld worden over de leerkrachten en de vakdocenten; 

• We vinden persoonlijke ontwikkeling van collega’s erg belangrijk zodat ook ruimte voor 
deskundigheidsbevordering wordt geboden; 

• Bij gebleken geschiktheid behoort bij in diensttreding een vaste aanstelling tot de mogelijkheden; 

• Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en is conform CAO PO; 
 

Interesse? 
Herken je jezelf in bovenstaande en ben je geïnteresseerd in deze functie, dan verzoeken wij je vriendelijk te 
solliciteren. 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met: De heer Ron van Lijf (Directeur), 
Telefoon 070-5114461. 
Meer weten over de Nutsschool? Neem dan een kijkje op onze website www.nutswassenaar.nl 
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