
 

Basisschool De Nieuwe Wiel is een 
moderne, positieve, open 
christelijke school waar kinderen 
met plezier naar toe gaan. Onze 
leerkrachten hebben aandacht voor 
de kinderen en zorgen voor een 
veilig, respectvol en uitdagend 
leerklimaat waarin kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.  
 
Eén van onze speerpunten is 
eigentijds onderwijs. We zetten 
chromebooks in bij vakken waar 
snel feedback krijgen belangrijk is. 
Maar ook samen spelen, samen 
leren, ontdekken en onderzoeken 
vormen de kern van ons onderwijs. 
 
www.nieuwewiellopik.nl

 
 

De Nieuwe Wiel 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 

 

Voor onze bovenbouw zoeken wij jou: 

    enthousiaste juf of meester\ 

 
Onze school groeit. In onze bovenbouw is ruimte voor een juf of meester. Heb jij passie 

voor deze leeftijd? Wil je een hele week of minder werken (40 – 28 uur)? Dan ben je heel 

welkom in ons open en betrokken team!  

 
Jouw kracht 
Je bent iemand die met plezier in de bovenbouw werkt. Je geeft structuur en helpt 

kinderen een stap verder in hun ontwikkeling. We zoeken een positieve, hardwerkende 

teamspeler die staat te popelen om een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling. Je 

bouwt mee aan de kwaliteit van de school die volop in ontwikkeling is. Met overtuiging 

kies je voor christelijk onderwijs. 

 

We zijn geïnteresseerd in je ideeën, bieden goede ondersteuning en werken volgens PBS, 

LeerKRACHT (professionele leergroepen) en EDI.  
Taken verdelen we op basis van jouw talenten en die van je collega’s. Je leerlingen willen 

van jou leren en jij leert ze hoe ze zelf ook aan hun ontwikkeling kunnen werken. En wie 

weet is onze klusklas of plusklas een talent van jou. 

 
Nieuwsgierig? 
Voor informatie over de functie of het sollicitatieproces kun je contact opnemen met mij; 

Hanneke Mulder (directeur) / 06-53494628 / nieuwewiel@spco.nl 

 
Kom solliciteren! 
Solliciteren kan via een e-mail door je motivatiebrief met CV voor 23 april 2022 te sturen 

naar hanneke.mulder@spco.nl. Gesprekken vinden plaats tussen 9 en 13 mei.  
 

http://www.spco.nl/
mailto:hanneke.mulder@spco.nl

