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Leerkracht met humor  

 
“Volgend jaar mag je echt die opleiding volgen!” Hoor jij dit ook iedere keer? Wij beloven niet alleen, 

maar investeren écht in je. Waarin wil jij je ontwikkelen?  

Zomaar een werkdag 

8:00 uur dinsdagochtend, je komt de school binnen. Collega’s zeggen je vrolijk gedag en vragen 

of je komende woensdagmiddag ook mee gaat lunchen bij dat leuke zaakje in de buurt. Natuurlijk 

daar zeg je geen nee tegen! Je wandelt via de multifunctionele ruimte naar jouw klas. Je duo- 

collega heeft de startopdracht voor vandaag al voorbereid en deze liggen uitgeprint op ieders 

tafel, top! Mooie start van de dag. Nadat je een lekkere bak koffie hebt gehaald, zet je nog even 

de puntjes op de i voor het werken met de Ipad. Deze ga je gebruiken tijdens de aardrijkskunde- 

les van vanmiddag. 

8:20 uur, de kinderen komen enthousiast naar boven. Je staat al klaar bij de deur om iedereen 

een hand te geven en welkom te heten. Je dag is begonnen!  

11:00 uur, de onderwijsassistent komt binnen. Hij neemt je klas over zodat je tijd hebt om een 

groepje kinderen even apart te nemen. Je constateert dat ze de stof goed beheersen en zet ze 

aan hun projectwerk. Voor de twee kids die de breuken nog niet onder de knie hebben, heb je 

nu de tijd en je kunt ze nu de aandacht geven die ze nodig hebben.  

12:00 uur, pauze. Nadat je met de kinderen in de klas hebt gegeten gaan ze met de onderwijs-

assistenten mee naar buiten, zodat je even op de bank kunt relaxen in de docentenkamer. 

Krantje erbij of kletsen met je collega’s, prima!  

14:15 uur, je hebt net de aardrijkskunde les afgerond. De kinderen waren reuze enthousiast 

over de les. Wat wil je op zo’n gloednieuw digibord en Kahoot via de IPad?  

15:00 uur, de bel gaat. Je staat weer bij de deur en zegt de kinderen gedag. Een aantal van hen 

gaat met de gymmeester nog op de fiets naar het strand voor een les golfsurfen. Er staat al een 

ouder op je te wachten; ze wil graag weten wat ze zelf nog kan doen aan de achterstand op het 

gebied van rekenen. Geen probleem, jij mailt haar nog wat extra oefenbladen en jullie plannen 

een afspraak om even de verwachtingen af te stemmen. 

15:30 uur, er staat een bouwvergadering op de agenda. Samen met je collega’s sparren jullie 

over allerlei zaken. Waar loop je tegen aan? Heb je nog ergens hulp bij nodig? Daarna staat het 

onderwijsplan voor de komende 4 jaar op de agenda. Wat worden de nieuwe speerpunten?  

16:30 uur, je schrijft de planning voor morgen op het bord en ruimt jouw lokaal nog even op. Je 

besluit nog even uit te waaien op het strand voor je naar huis gaat!  
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Je werkomgeving 

Je komt te werken op een brede buurtschool in een prachtig pand op een heerlijke plek in 

Scheveningen, vlakbij het strand, in het Belgisch park. Onze school biedt kinderen en docenten 

een uitdagende omgeving en biedt optimale balans tussen kwalitatief goed onderwijs en de 

sociale, fysieke en culturele vorming van ieder kind. Een kleine sfeerimpressie vind je via 

https://www.youtube.com/watch?v=2goIITABlFg, een wereldplek om te werken! 

Je profiel 

 Je hebt de PABO succesvol afgerond.  

 Je bruist van de energie en had eigenlijk gister al willen beginnen. 

 Humor! Geen grappen hierover… 

 Heb je ervaring? Top! Dan kun je direct starten met jouw ontwikkeling. 

 Ben je een beginnende leerkracht? Geen probleem, wij kunnen je de tools geven om 

een super leerkracht te worden. 

Hier kan je op rekenen 

 Een salaris conform de CAO-PO. De stakingen van de laatste maanden zijn niet voor niks 

geweest! De waardering wordt steeds beter. 

 Echt veel ontwikkelingsmogelijkheden! Waar liggen jouw interesses? Hoogbegaafdheid, 

kunst en cultuur, bewegend leren, techniek & wetenschap of ICT? We beloven niet 

alleen maar investeren écht in je. 

 Je kan al bij ons werken vanaf 2 ½ dag per week, maar een hele week kan natuurlijk ook. 

 Bovenbouw of onderbouw? Samen bepalen wij wat het beste past. 

 Een leuk team. Ja, dat zeggen alle scholen…. Maar we kunnen oprecht zeggen dat 

iedereen enorm trots is op zijn/haar werkplek en mocht je het leuk vinden, we spreken 

elkaar regelmatig ook buiten werktijd. 

Ben je overtuigd? 

Je kunt jouw CV sturen naar directie@wdzscheveningen.nl. Het is goed om te weten dat wij 

graag een referent bellen om je beter te leren kennen. De vacature heeft geen sluitingsdatum. 

Zodra we de beste kandidaat gevonden hebben sluiten we de vacature.  

 

Of wil je meer informatie? 

Heb je nog vragen of wil je eens vrijblijvend een dag meelopen op onze mooie school? Geen 

probleem, neem gerust contact op met Olga van den Born (directeur) of met Dirk-Jan van 

Rooijen (adjunct-directeur) via (070) 355 7484.  
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