
 

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?  
IN VERBAND MET DE VERHUIZING VAN EEN COLLEGA ZOEKEN WIJ MET INGANG 

VAN 1 JANUARI 2022 EEN  BETROKKEN EN ENTHOUSIASTE 

 

LEERKRACHT GROEP 3/4 
voor de donderdag en vrijdag 

 
Het gaat om een reguliere benoeming. De functie heeft een omvang van 17 uur per week (wtf 
0.425) en is ingeschaald in functieschaal L10 of L11 (afhankelijk van eerdere werkervaring). 
 
Jouw kracht 
Je bent iemand die samen met ons ‘kleur wil geven’ aan ieder kind. Je bent een open, eerlijke, 
hardwerkende teamspeler die staat te popelen om een bijdrage te leveren aan de school.  
Je straalt samen met ons het protestant – christelijke karakter van de school positief uit.  

 
Onze kracht 
Wij bieden je een school met gepassioneerde, enthousiaste en betrokken collega’s. We zijn 
geïnteresseerd in jouw ideeën en bieden goede ondersteuning en ontwikkelmogelijkheden.  
 
Wij zijn een school die het kind centraal stelt en een uitdagende en gestructureerde leer-
omgeving biedt. Samenwerking met ouders is voor ons een speerpunt. Als school staan wij 
voor een veilig en uitnodigend pedagogisch klimaat en neemt het vieren een belangrijke plek 
in.  
 
Onze 25 leerlingen uit groep 3/4 kijken uit naar jouw komst! 
 
Wil je meer informatie? 
Neem dan even contact op met één van ons!  
Lisette de Visser (adjunct-directeur) Email: lisette.devisser@spco.nl  
Kees Boer (directeur) Email: kees.boer@spco.nl Tel: 06-42239932 

 
Ben jij de collega die we zoeken? 
Dan zien we je sollicitatiebrief met CV graag voor 19 november tegemoet.  
Je kunt je sollicitatie sturen naar: willemvanoranje@spco.nl 

 
In de sollicitatieprocedure gaan wij uit van zowel gesprekken, als de mogelijkheid  
voor proeflessen.  

             
 

Basisschool Willem van Oranje is 

een moderne school waar een 

enthousiast team kwalitatief goed 

onderwijs geeft met aandacht voor 

ieder kind.  

 

Onze betrokken leerkrachten 

spannen zich in om kleur te geven 

aan ieder kind. Naast het reguliere 

lesprogramma kijken ze goed naar 

de individuele behoefte en spelen 

daarop in.  Kinderen worden actief 

betrokken bij hun eigen 

ontwikkeling en werken aan een 

zelfstandige werkhouding. 

 

www.willemvanoranjewoerden.nl 

 

 
 

De Willem van Oranje behoort tot 

de SPCO Groene Hart. De SPCO 

heeft 13 scholen in Harmelen, 

Linschoten, Lopik, Montfoort, 

Nieuwerbrug, Woerdense Verlaat 

en Woerden. 

 

Hier wordt primair onderwijs 

verzorgd voor 2.700 leerlingen door 

zo’n 250 medewerkers. 

 

www.spco.nl 

 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld 
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