
 
 
 
           
 
 

Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer zoekt  
per 1 januari 2019 (of zoveel eerder als kan) een    
 
Enthousiaste Senior leerkracht/specialist jonge kind M/V 

(wtf 0,4875) 
voor visie ontwikkeling voor het jonge kind en voor groep 2/3  

                                     op obs De Waterwolf in Vijfhuizen 

De Waterwolf is een kleinschalige school, in Vijfhuizen, waar alle kinderen leren 
een kanjer te zijn, zowel voor zichzelf als voor anderen. De Waterwolf staat voor 
het geven van kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast besteden wij veel aandacht 
aan expressieve vakken en aan culturele activiteiten. Zo halen wij het optimale 
uit ieder kind en worden talenten gezien en gewaardeerd! We werken als team 
op een plezierige manier samen met elkaar en zijn wij trots op de  
ouderbetrokkenheid op school. Meer informatie over de school kunt u lezen op de 
website van de school: www.obswaterwolf.nl  

De leerkracht die wij zoeken is een leerkracht die: 

• wil helpen een visie te ontwikkelen ten aanzien van het jonge kind, 
passend bij de school; 

• observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de 
ontwikkelingslijnen van het jonge kind wil mee helpen te ontwikkelen; 

• oog heeft voor de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het 
jonge kind; 

• leerkrachtvaardigheden heeft die nodig zijn bij de ontwikkeling van het 
jonge kind passend onderwijs, zoals opbrengstgericht werken, groeps-
overzichten en -plannen in relatie tot de pedagogische didactische 
benadering van het jonge kind; 

• Plezier heeft in zijn/haar vak en zich wil blijven ontwikkelen; 
• Een team player is; 
• Staat voor het geven van kwalitatief goed onderwijs; 
• Kinderen structuur en veiligheid kan bieden binnen een goed pedagogisch 

klimaat; 
• Wil en kan werken in een combinatieklas. 

 
 
U kunt uw sollicitatie, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld met 
uw actuele CV, per e-mail sturen naar saskiadevos@obswaterwolf.nl o.v.v. 
vacature. De Senior Leerkracht wordt bezoldigd in schaal L11.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Saskia de Vos, directeur obs De 
Waterwolf telefoonnummer: 023-5581443.  


