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Koningsschool 
Welkom op de Koningsschool. Een christelijk school waar 
iedereen welkom is en we respect hebben voor elkaar. 
Eigentijds en passend onderwijs. Met volop aandacht voor 
een goede en veilige ontwikkeling van ieder kind. 
 
De Koningsschool ligt in Landgoed Driessen (gemeente Waalwijk) een nieuwbouwwijk tussen Waalwijk 
en Sprang-Capelle. Onze school telt ongeveer 220 leerlingen. Onze leerlingen komen uit Landgoed 
Driessen, Besoyen en Sprang-Capelle. We zijn ontzettend trots op onze school. Met het team, de 
leerlingen en de ouders vormen wij vanuit een warme betrokkenheid samen de school. Een school 
waar de leerling wordt gezien! 
 
 
Willem van Oranje Scholengroep 
De Koningsschool maakt deel uit van Willem van Oranje Scholengroep, met als kernwaarden: 
“Leerlingen zien en hen vol voorbereiden op de toekomst.”  
 
Onze scholengroep verzorgt (christelijk) onderwijs op acht scholen binnen zowel het basis- als 
voortgezet onderwijs. Wij zijn een oprecht betrokken scholengroep, die haar leerlingen en werknemers 
de beste kansen biedt voor de toekomst. Een toekomst waarin wij jou en jouw talenten de ruimte 
geven om te stralen. Op de scholen van Willem van Oranje Scholengroep word je gezien! 
Wie zoeken wij? 

• Je hebt een afgeronde pabo-opleiding. 
• Je hebt hart voor de leerlingen en het onderwijs. 
• Je staat open voor innovatief onderwijs. 
• Je straalt plezier uit in je klas en bent betrokken bij je leerlingen. 
• Je biedt structuur en veiligheid in je klas. 
• Je kunt goed relativeren en hebt een goede dosis zelfreflectie. 

Leerkracht groep 5-6 
Koningsschool  |  www.dekoningsschool.nl 
 
Welkom bij de Koningsschool. Een basisschool waar iedereen welkom is en gezien wordt. Eigentijds 
en passend onderwijs. Met volop aandacht voor een goede en veilige ontwikkeling van ieder kind. 
Op de Koningschool vinden we het belangrijk om het maximale bij elk kind naar boven te brengen en 
het kind zijn eigen talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Onze pijlers zijn: Persoonlijk leren 
vanuit talenten, Passend leren met kwaliteit en Samen leren met plezier.  
 
Heb jij ons fimpje op Facebook al gespot?  
 
We zoeken een collega voor groep 5-6. Je wordt onderdeel van ons team wat zich bewust is van 
kwalitatief goed onderwijs en vanuit een positieve teamsfeer werkt aan de ontwikkeling van het 
onderwijs. We kunnen je hierin een baan aanbieden van 3 tot 5 dagen.  
 
 
 

https://youtube.com/shorts/u_jDlwnIgG4


 

• Je beschikt over uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten. 
• Je staat open om jezelf verder te ontwikkelen. 

 

Wat bieden wij?  
• Je krijgt een uitdagende baan binnen een christelijke organisatie met veel ruimte voor eigen 

initiatief.  
• Je krijgt een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract (afhankelijk van eventuele 

formatieruimte). 
• Je komt terecht in een hecht team van collega’s waar je inzichten en kennis haalt en waar 

professionaliteit en samenwerken een belangrijke rol spelen. 
• Je krijgt een docentencoach die je begeleidt in je nieuwe werkomgeving. 
• Bijzonder is dat je komt werken bij een organisatie waar elke medewerker een 

TalentenMotivatieAnalyse (TMA) krijgt, zodat je inzicht krijgt in je talenten en deze ook kunt 
inzetten binnen je werk. 

• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 
• Goede arbeidsvoorwaarden binnen de CAO-PO. 
• Inschaling volgens CAO-PO (L10). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse? 
Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om voor 4 juli 2022 te solliciteren. 
Je kunt je cv en je motivatie mailen naar onze HR-adviseur Hiske Dollevoet-Boogaerdt, 
vacatures@wvoranje.nl.  
 
Voor inhoudelijke informatie, kun je contact opnemen met Adri Buijs (locatiedirecteur). 
 
Contactgegevens 

Naam school Koningsschool 
Adres Burgemeester Van Casterenstraat 41, Waalwijk 
Contactpersoon Adri Buijs (locatiedirecteur)  

telefoon: 06-33826698 
e-mail: a.buijs@wvoranje.nl 
website: www.dekoningsschool.nl 

 
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van de procedure. De vacature is 
zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang hebben op de benoeming. Acquisitie naar aanleiding van 
deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

Talent en Ontwikkeling 
 
Talent en Ontwikkeling is er VOOR JOU. Wij helpen je bij wat je nodig hebt om met plezier te werken en met plezier in 
beweging te zijn bij Willem van Oranje Scholengroep. Beweging in de zin van persoonlijke ontwikkeling, energie krijgen van 
je werk en het inzetten van jouw talent. 
 
Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'. Het versterken van datgene waar je (in de basis) 
goed in bent. Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt werk van jouw talent. We bieden je uitgebreide 
ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf naar boven te halen. 
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