
 

 
 

Plaatsingsdatum 30-06-2022 
Sluitingsdatum 21-07-2022 
Met ingang van  05-09-2022  
Dienstverband Tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband 
FTE 0,3625 fte, eventueel te combineren met een langdurige vervanging 

van 0,2125 fte, totaal 0,5750 fte 
 
Juliana van Stolbergschool  
Ontmoeten kan uitgelegd worden in de zin van “samen”. Samen gaan we voor de ontwikkeling van de 
kinderen. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Samen lossen we problemen op. Samenwerken en 
van elkaar leren vinden we belangrijk. Ont-moeten kan ook uitgelegd worden als niet-moeten. 
Hiermee geven we aan dat we betekenisvol onderwijs geven. 
 
Naast het werken met methoden creëren we momenten om het inzicht van de kinderen op een 
speelse of ontwikkelingsgerichte manier te versterken. We werken vanuit een zeer sterke meetbare 
pedagogische basis. Projecten op dit gebied zijn: 
 

- Passend rekenen en wiskundeonderwijs nieuwe WIG-5 methode, (met sprongen vooruit), 
HGW; 

- Internationale uitwisseling met E-Twinning, Erasmus+ (Engels en Spaans met native 
speakers) en Early Bird; 

- Wetenschap en technologie; 
- Vakdocent muzikale vorming; 
- Vakdocenten bewegingsonderwijs; 
- Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL) - Natuurleertuin. 

 
Het ontmoeten is ook zichtbaar in de burgerschapsvorming en sociale integratie waaraan we op onze 
school aandacht besteden. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden 
en houding bij die nodig zijn om waar gewenst een actieve rol te kunnen spelen in de eigen 
leefomgeving en in de samenleving.  
 
 
  

LEERKACHT GROEP 6 (0,3625 fte) 
Juliana van Stolbergschool  |  Waalwijk  |  www.julianavanstolbergschool.nl 

Vind jij het belangrijk om betekenisvol te zijn voor deze leerlingen? Omarm jij 
innovatie en durf jij nieuwe wegen in te slaan? Dan is dit je kans! Wij zijn op 
zoek naar een juf of meester voor groep 6A.  
 
Onze leerlingen van groep 6A van de Juliana van Stolbergschool in 
Waalwijk hebben JOU nodig om te groeien. Wij kijken uit naar jouw komst!   
 



 

Onze vijf speerpunten 
• Speerpunt 1: Doorlopende leerlijn 

o Het werken met de themaplanner (HGW en gekoppeld aan ParnaSsys) 
o Ontwikkelingsvoorsprongen -of belemmeringen worden zichtbaar in Parnassys 

(warme overdracht naar groep 3) 
o Overleggen tussen de units staan voor dit schooljaar ingepland: 

 Manier van werken 
 Leerlingen 

• Speerpunt 2: Veiligheid 
o Sociale veiligheid via Kwink (schoolbreed) 
o Gouden weken aan het begin van het schooljaar 
o Klassenregels / herstelrecht kaart / pleinregels 
o ZIEN (signaleringsinstrument ook gekoppeld) is gekoppeld aan Kwink 
o Werkgroep Sociale veiligheid heeft vorig jaar plan opgesteld (Week tegen pesten, 

koffiemomenten collega’s etc): claimen regelmatig tijd in MT-overleggen 
o Veiligheid in het team? IB? Coaching van startende leerkrachten 
o Koffiemomenten werden als erg prettig ervaren 

• Speerpunt 3: Talenten herkennen en ontwikkelen 
o In projecten kijken naar passende taak 
o In kleutergroepen misschien nog wel het makkelijkst (omdat er nog geen strak 

programma ligt) 
o Digikeuze-bord 
o Vergt dit maatwerk? Hoe is dit vorm te geven? 
o Hoeveel ruimte is er voor onze eigen talenten? Eerst inzichtelijk maken? 

• Speerpunt 4: Eigenaarschap 
o Digikeuze-bord (wanneer ga je wat doen + reflectie op het werk) 
o Kwink: iedereen is anders/je mag zijn wie je bent 
o Zelfstandig worden en elkaar daarin helpen (jassen aandoen etc.) 

• Speerpunt 5: Plezier, motivatie en beleving 
o Thematisch werken 
o Digikeuze-bord 
o Hoe motiveren we elkaar? Hoe zorgen we samen voor werkplezier? 

 
Willem van Oranje Scholengroep 
Juliana van Stolbergschool 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 je leerlingen en het onderwijs. 
• Je straalt plezier uit in je klas. 
• Je bent betrokken bij je leerlingen. 
• Je staat open voor innovatief onderwijs. 
• Je kunt goed relativeren en hebt een goede dosis zelfreflectie. 
• Je beschikt over uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten. 
• Je vindt het fijn om in een leuk team te werken. 



 

Wat bieden wij?  
• Je krijgt een uitdagende baan binnen een christelijke organisatie 

met veel ruimte voor eigen initiatief.  
• Je krijgt een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast 

dienstverband. 
• 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 (LB). 
• Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om te deel te nemen aan 

ons fietsplan en bedrijfsfitness. 
 

Interesse? 
Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om voor 21 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 Gerard de Ronde, locatiedirecteur Juliana 
van Stolbergschool. 
 
Contactgegevens 

Naam school Juliana van Stolbergschool 
Adres Woeringenlaan 20, 5144 CJ  Waalwijk 
Contactpersoon Gerard de Ronde (locatiedirecteur Juliana van Stolbergschool)  

telefoon: 0416 332287 | 06-54235445 
e-mail: g.deronde@wvoranje.nl 
website: www.willemvanoranjescholengroep.nl 

 
 
Gelet op de wens om deze vacature spoedig in te vullen zal er snel geschakeld kunnen worden 
wanneer een geschikte kandidaat reageert. Dat kan betekenen dat al voor de sluitingsdatum de 
eerste gesprekken gevoerd worden.  
 
 
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. 
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