Koning Willem-Alexanderschool
Oranjelaan 3
Peter Zuidlaan 3-5
Waddinxveen

Per begin november zoeken wij een ervaren enthousiaste
Leerkracht groep 7
wtf: 0,6 (zwangerschapsvervanging)
It takes a village to raise a child…..
Wij zoeken een gedreven leerkracht die het een uitdaging vindt om samen te werken met een ervaren
duo-leerkracht. Binnen de school is er nog een groep 7 aanwezig. Het bevallingsverlof gaat formeel in
rond de kerstvakantie, maar wij vinden een ruime inwerktijd van groot belang. Het verlof zal zich
uitstrekken tot de rest van het schooljaar. Daarna zijn er op andere scholen van LEV zeer waarschijnlijk
genoeg vacatures om binnenboord te kunnen blijven. Ook herintreders en lio-stagiairs worden
nadrukkelijk verzocht te solliciteren.
De KW-A is een protestants-christelijke school met een open toelatingsbeleid. Je kunt ons karakteriseren
als een ‘klassiek-moderne’ school waar we gaan voor goede resultaten maar ook enthousiast kunnen
worden van vernieuwingen.
De school is nu nog gehuisvest op twee locaties, maar hoopt binnen en jaar naar een gloednieuw gebouw
te kunnen gaan. Deze vacature is in het monumentale pand van de nevenvestiging (Oranjelaan 3)
Als je je in de volgende quotes herkent, zijn we naar jou op zoek……..










Ik kan goed lesgeven maar het mag ook wel eens misgaan.
Ik ben resultaatgericht, maar onderwijs is meer dan mooie citoresultaten.
Ik houd van samenwerken, maar ik kan ook alleen overeind blijven.
Ik heb een passie voor (zorg)kinderen maar houd wel het hoofd koel.
Ik kan naast een collega staan, maar durf ook te confronteren.
Ik kan een serieus gesprek voeren, maar schakel soms ineens over op humor.
Ik kan goed communiceren met ouders, maar ik laat niet over mij heenlopen.
Ik ben pedagogisch bekwaam maar durf ook op mijn intuïtie te vertrouwen. .
Ik plan mijn werk goed, maar ben ook heel flexibel.

Waar kom je in terecht?
Een positief ingesteld hardwerkend team dat bewijst dat goed onderwijs ook leuk onderwijs kan zijn. Op
onze school willen we de resultaten voortdurend verbeteren. Dat doen we door veel aandacht te
besteden aan de kernvakken. We leren doelgericht en effectief te werken en implementeren dit jaar een
nieuwe taalmethode
We zijn een Vreedzame School en geven Engels in de groepen 1 t/m 8. We gebruiken Ipads en
chromebooks naast de (werk)boeken en schriften. Via Parnassys registreren we ons handelen.
Onze school heeft ongeveer 250 leerlingen in 12 groepen op twee locaties
Wil je meer weten over deze vacature bel dan voor een oriënterend gesprek met Bert Wiltink, directeur
van de KW-A tel: 06-10480497.
Je sollicitatiebrief + CV zien we graag gemaild voor 10 oktober 2018, naar secretariaat@spco-lev.nl, t.a.v.
Anita Geurs.

