
 

  
Plaatsingsdatum 16-02-2023 
Sluitingsdatum 13-03-2023 
Met ingang van  01-05-2023 
Dienstverband Vrijwilligersfunctie 
FTE 12-14 uur 

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (of een deel daarvan) 
 
 
Willem van Oranje College 
Onze missie: “Onze leerlingen worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en we voorzien 
ze van een goed ontwikkeld besef van waarden. Zij worden voorbereid op hun verdere leven.” 
 
Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen, waarbij wordt uitgegaan dat 
naar school gaan meer is dan een diploma halen. Onderwijs volgen op onze school is onderzoekend 
leren. Ons onderwijs gaat uit van de gedachte ‘wat kan wel’. Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid, 
zowel medewerkers, ouders als leerlingen. 
 
Locatie Waalwijk: mavo, havo, atheneum en gymnasium 
Onze school is gehuisvest in een modern gebouw in Landgoed Driessen. De school telt ongeveer 
1100 leerlingen en 120 medewerkers. 
 
Willem van Oranje Scholengroep 
Willem van Oranje College 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 en praktijkonderwijs. 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! 
 

VRIJWILLIGER(S) MEDIATHEEK GEZOCHT 
Willem van Oranje College Waalwijk  |  www.willemvanoranjecollege.nl 
 
Met ingang van 1 mei zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger voor de mediatheek voor 
de middagen (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag of een deel daarvan) van 12 – 14 uur. 
Je vindt het leuk om gastheer/gastvrouw te zijn voor jongeren. De werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit de uitleen van boeken en andere materialen en toezicht houden in de 
mediatheek.  
 
Je maakt deel uit van een enthousiast team dat bestaat uit een coördinator, 2 medewerkers en 
2 vrijwilligers. Je vindt het prettig om met onze leerlingen van 12 tot en met 18 jaar om te gaan.  
Je treedt op als gastvrouw / gastheer en ondersteunt de leerlingen bij hun vragen over de 
mediatheek en alle andere zaken die hen bezighouden. Computervaardigheden zijn gewenst. 
 
 



 

 
Interesse? 
Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om voor 13 maart 2023  
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 Jan Straver (adjunct-directeur) of met 
Sylvia Klerx (coördinator mediatheek). 
 
 
Contactgegevens 

Naam school Willem van Oranje College Waalwijk 
Adres De Gaard 4 – 5146 AW  Waalwijk 
Contactpersoon Jan Straver (adjunct-directeur) / Sylvia Klerx (coördinator mediatheek) 

 0416 333069  
 j.p.g.a.straver@wvoranje.nl  / s.m.j.klerx@wvoranje.nl     
 www.willemvanoranjecollege.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. 
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