
LEERKRACHT MIDDENBOUW 

 
 
 
 
 
School / Locatie 
Waalse Louise de Collignyschool 
 
Uren 
20-24 uur per week 
Vind je het leuk om op een multiculturele school te werken? Wil jij een 
bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van eigenaarschap bij 
leerlingen? Sta jij open voor coöperatieve werkvormen en formatief 
assessment? Dan is deze school echt iets voor jou! 

 

Aantal uur per week: 20 - 24 uur 
Werktijdfactor (wtf): 0,579 
Werkdagen: ma t/m wo 
Groep: middenbouw 
Vanaf: 1 augustus 2022 

Bovenop een goed salaris ontvang je in het schooljaar 2022-2023 ook 
een maandelijkse arbeidsmarkttoelage.  

Over ons 

CBS Waalse Louise De Colignyschool is een relatief kleine, gezellige en 
warme school. 

Half september trekken we ons splinternieuwe moderne gebouw in. 

Vind je het leuk om op een multiculturele school te werken (met wel 45 
nationaliteiten)? Wil jij een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen 
van eigenaarschap bij leerlingen? Sta jij open voor coöperatieve 

werkvormen en formatief assessment? Voel jij je thuis in een 
kleinschalige school met circa 150 leerlingen en een hecht team? 
Dan is deze school echt iets voor jou! 

Wat ga je doen? 

https://www.dewlc.nl/


Lesgeven aan een middenbouwgroep. Voel jij een klik met leerlingen uit 
de middenbouw? Ben jij iemand die goed kan samenwerken met een 
duo partner? Dan is deze klus echt iets voor jou! 

Wie ben jij? 

• Je hebt (bijna) een pabo-diploma 
• Je bent enthousiast en bent goed in samenwerken. 
• Je hebt affiniteit met leerlingen uit de middenbouw. 

Alles op een rijtje 

• leerkracht Middenbouw 
• Waalse Louise de Colignyschool 
• 3 dagen per week (bij voorkeur ma t/m wo) 
• Per 1 augustus 2022 
• Bovenop het salaris ontvang je gedurende schooljaar 22-23 een 

arbeidsmarkttoelage. 

Solliciteren en meer 

Heb je een duidelijke motivatie om bij ons te willen werken? Aarzel dan 
niet en stuur je motivatie en cv toe aan onze recruiter Nathalie van der 
Vorm via solliciteren@scoh.nl. 

Heb je inhoudelijke vragen over het werk en de vacature? Dan kun je 
contact opnemen met René v.d. Hoek, schooldirecteur, 
via rvdhoek@scoh.nl of via telnr 070-3854949. 

SCOH als werkgever 

Met 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs en 
21 peuterscholen is er bij SCOH altijd genoeg te ontdekken. Als 
werkgever hebben we aandacht voor alle medewerkers. We vinden het 
belangrijk dat je alle ruimte krijgt om je te ontwikkelen. Op team- én 
individueel niveau. We bieden diverse opleidingsmogelijkheden. Je kunt 
doorgroeien naar een andere functie, door bijvoorbeeld te kiezen voor de 
opleiding Schoolleider. Voor startende leerkrachten is er een traineeship. 
Ook hebben we een interne opleiding: Goed van Start. Ons 
Kenniscentrum biedt je inspirerende trainingen en leernetwerken en bij 
het Researchlab doen we onderzoek naar onderwijsvragen. Je kunt een 
onderwijsvraag indienen en/of een bijdrage leveren door zelf onderzoek 
te doen. Via onze invalpool kun je ervaring op verschillende scholen 
opdoen. Zo kom je erachter welk type school het beste bij je past. Het is 
aan jou! Wat zijn jouw ambities? Wat wil jij nog leren? 
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