
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
In ons moderne gebouw  vormen we 
samen  met andere partners  een 
brede basisschool. Ons doel hierbij is 
om nog betere ontwikkelingskansen te 
bieden aan onze kinderen. Dit willen 
we doen door samen te werken met de 
naschoolse opvang, de stichting 
Reinaerde, de jeugdgezondheidszorg 
en de peutergroepen, die allen ook een 
plaats in het nieuwe gebouw hebben. 
 
Onderwijskundig zitten we niet stil. De 
visie op onderwijs en het denken en 
leren van kinderen is namelijk constant 
in ontwikkeling. Bij ons op school staat 
het kind centraal wat betekent dat we 
kinderen willen uitdagen te werken aan 
hun eigen leerproces. Ook het 
onderzoekend en ontdekkend leren zijn 
speerpunten. Zie jij het als een 
uitdaging onderwijsvernieuwingen in 
praktijk te brengen, reageer dan! 
 
Bezoek onze website voor meer 
informatie: 
www.willemalexanderwoerden.nl 

 

 
 
 
De Willem Alexanderschool 
behoort tot SPCO  Groene Hart 
met 13 scholen in Harmelen, 
Linschoten, Lopik, Montfoort, 
Nieuwerbrug, Woerdense Verlaat 
en Woerden. Binnen de stichting 
wordt primair onderwijs verzorgd 
voor circa 2600 leerlingen door 
zo’n 250 medewerkers. 
 
Voor meer info:  www.spco.nl 
 
 
 

 

 
 

 
INTERNE/EXTERNE  VACATURE 

          WIJ ZOEKEN PER AUGUSTUS 2018 EEN     
     LEERKRACHT GROEP 1/2 

   
             Soort benoeming:  reguliere benoeming 
                      Werktijdfactor:   1,000 ( 40 uur)     

 
Wij zoeken iemand die 
o het prot. chr. karakter van de school positief kan uitdragen 
o affiniteit heeft met het werken in groep 1/2 
o in staat is leerlingen adaptief te benaderen 
o weet dat werken op een school meer is dan lesgeven 
o goed kan samenwerken en flexibel is 
o een gezonde dosis enthousiasme bezit 

 
 
Wij bieden je  
o een school met 258 leerlingen, onderverdeeld in 11 groepen 
o een leuke groep 1/2 naast 2 andere kleutergroepen 
o een enthousiast en meedenkend team van 22 leerkrachten 
o een goede werksfeer en professionele begeleiding 
o een school die kinderen een uitdagende en gestructureerde 

leeromgeving biedt  
o een kanjerschool met een veilig en uitnodigend pedagogisch 

klimaat; 
 
Meer informatie kun je krijgen bij: 
 
Kees Boer, directeur Willem Alexanderschool 

School:  ☎ 0348- 412687 Thuis: ☎ 06-42239932 

Alice ter Haar, adjunct-directeur 

School:  ☎ 0348- 412687 Thuis: ☎ 06-44116501 

 
Belangstelling? 
We zien je sollicitatiebrief met CV en beschrijving van je motivatie           
en visie op onderwijs graag tegemoet. Reacties moeten uiterlijk 4          
mei    in ons bezit zijn.  
 
Willem Alexanderschool 
t.a.v. dhr. Kees Boer 
Anton Mauvestraat 1 
3443 CV Woerden  
E-mailen mag natuurlijk ook:  willemalexander@spco.nl  
 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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