Grijp je kans!
Door de groei van onze school hebben we komend schooljaar (20212022) een groep 6 en een groep 3 of 4 die op zoek zijn naar een
enthousiaste meester of juf! Het gaat hier om fulltime banen, die
natuurlijk ook door twee leerkrachten kunnen worden ingevuld.

De Wegwijzer telt 20
groepen, 482
leerlingen en 44
personeelsleden.
"Op De Wegwijzer
mag je zijn wie je bent
en groeien in je
talent!"
Ons onderwijsconcept
kenmerkt zich door:
 onderwijs op
maat met
gedeeltelijk
individuele
leerlijnen in de
bovenbouw;
 het hanteren
van de
principes van
de Vreedzame
School;
 vakdocenten
voor drama,
dans, muziek
en beeldend:
een bruisende
cultuurschool!
Binnen afzienbare tijd
hopen we een prachtig
nieuw schoolgebouw
te betrekken en zitten
alle groepen weer in
één gebouw.
CBS De Wegwijzer
maakt deel uit van
SPCO De Oorsprong.

Daarnaast zullen we de gelden uit het NPO deels gaan inzetten voor
extra ondersteuning. Ben jij de topper op het gebied van
leraarondersteuner en/of onderwijsassistent? Dan willen we
graag met jou in gesprek!
Wellicht ben jij toe aan een nieuwe uitdaging, of heb je altijd al eens
op De Wegwijzer willen werken, grijp dan je kans!

Wat krijg je op De Wegwijzer?
 Een grote school met een kleinschalig karakter;
 drie groepen 3 en 4 en twee groepen 6. De andere collega’s
uit de betreffende groepen staan te trappelen om jou te
begeleiden en wegwijs te maken in de Wegwijzer cultuur;
 een school met volop mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen;
 een school die een grote aantrekkingskracht heeft in ons
stadje;
 fijne collega’s met heel veel pret en werkplezier;
 vakdocenten voor gym, drama, dans, beeldend en muziek. De
ambulante tijd die dit jou oplevert, mag je besteden aan jouw
groep.

Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over onze school?
Neem dan contact op met:
Aart Molendijk (directeur)
tel. 0343 – 572672 of 06-13165514 of
Betsy Maat (adjunct-directeur)
tel: 0343-574542 of 06-23965038

Solliciteren?
Stuur je schriftelijke sollicitatie,
voorzien van CV,
uiterlijk 30 april a.s. naar
amolendijk@wegwijzer-wbd.nl.
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