
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkracht groep 5  
“Een kind dat zich veilig voelt kan de wereld ontdekken en zich ontwikkelen” 
Je bent welkom. Je wordt gezien en mag zijn wie je bent. Samen dragen we zorg voor 
een positief en respectvol klimaat. Wij hebben vertrouwen in elkaar, werken graag 
samen en nemen verantwoordelijkheid. 
De Waai is een waarde gerichte oefenplaats voor kinderen, een samenleving in het klein. 
Wij helpen elkaar een innerlijk kompas te ontwikkelen, zichzelf te leren kennen en zich te 
verhouden tot de ander.  

Vacature details 

 Leerkracht groep 5  Contactgegevens 
Wim Spijkerboer 
Directie.waai@optimusonderwijs.nl 
0622040866 
 
Schoolgegevens 
Basisschool De Waai 
Lavendel 2a, 5432 DH  Cuijk 
www.bsdewaai.nl 

 
Bepaalde tijd met uitzicht op 
onbepaalde tijd 

 

 16 uur, deeltijd (do-vr)  

 Per direct  

 

De procedure 
Vanwege vertrek uit het onderwijs van de leerkracht van groep 5 zoeken wij een nieuwe fijne 
collega en leerkracht voor de kinderen. Het betreft een deeltijdvacature, maar uitbreiding is 
bespreekbaar.  

Basisschool De Waai 
De inspectie heeft De Waai beoordeeld met een GOED. Naast goed onderwijs heeft De Waai een 
specifiek en uniek profiel. 

In 2022 heeft De Waai hiervoor opnieuw het predicaat Excellente school ontvangen. 
Download hier het juryrapport 2021-2025.  



In het onderwijs op De Waai ligt de focus op wat er voor kinderen echt toe doet. Kinderen worden 
uitgedaagd om in brede zin hun talenten en kwaliteiten naar hun beste vermogen te ontwikkelen. 
Een veilig en geborgen schoolklimaat is de basis van waaruit wij hieraan werken. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen zichzelf bewust zijn van hun eigen leer- en ontwikkelproces. 
De vragen: 'waar sta ik nu?', 'waar wil ik naartoe?', 'hoe pak ik dat aan? (Wie of wat heb ik daarbij 
nodig?), en 'wat heb ik bereikt? komen in de contacten met de kinderen steeds terug. Op deze manier 
krijgen leerdoelen betekenis voor het kind en groeit de intrinsieke motivatie. Gedurende hun 
schoolloopbaan worden de kinderen steeds zelfstandiger, verantwoordelijker en kritischer. Zij zijn 
trots op hun eigen groei en ontwikkeling en zij zijn in staat om daarover een presentatie te geven 
aan bijvoorbeeld hun ouders of klasgenoten. Het portfolio is daarbij een belangrijk hulpmiddel. 

Op deze manier spannen wij ons in om het best denkbare onderwijs vorm te geven. Dat onderwijs 
is net als onze leerlingen en wijzelf voortdurend in ontwikkeling. 

De functie 

Wij zoeken een enthousiaste collega die: 
• Een positieve, flexibele houding heeft; 
• Gericht is op de brede ontwikkeling van de kinderen; 
• Zich bewust is van eigen handelen en het effect daarvan; 
• Verantwoordelijkheid neemt; 
• Hoge doelen stelt, beter wil worden en feedback vraagt; 
• Samen met ons De Waai verder ontwikkelt; 
• En voor De Waai aanvullende talenten meebrengt? 

Het team 
Er staat een kritisch en collegiaal team, dat voortdurend in ontwikkeling is en wil blijven. We zien 
onszelf als een lerende organisatie, doelgericht en met veel aandacht voor het proces. Naast dat we 
een hardwerkend team zijn, is er ruimte voor ontspanning en humor. Onze slogan is ‘samen leren 
het zelf te doen’. Wij ondersteunen je dus graag om je weg te vinden op De Waai. Je hebt 
parallelcollega’s en een duo om aanbod en werkwijze mee af te stemmen.  Ben je een starter dan 
krijg je een begeleidingstraject aangeboden met een eigen coach, zodat je een vliegende start in het 
onderwijs kunt maken. 

Over Optimus  
De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk 
maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun 
geluk is onze belangrijkste motivatie. Het begint met veiligheid, 
vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en 
gehoord voelen. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en 
erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. 
Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.  
 
Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. 
Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over 
alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te 
vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de 
wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op 
de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die 
van morgen. ‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel 
voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo 
veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we 
zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en 
kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd! 

 Optimus als werkgever  
Zoals we kennis, vaardigheden, 
diversiteit en eigenaarschap bij onze 
kinderen van belang vinden, zo vinden 
we dat ook voor onze medewerkers. Of 
je nu lesgeeft of ondersteunend werk 
doet. We moedigen elkaar aan om te 
reflecteren vanuit verschillende 
perspectieven. Samen leren we dus elke 
dag. Dat maakt ons kwetsbaar en sterk 
tegelijk. Op onze teams rust de 
bijzondere opdracht om kinderen 
vertrouwen te geven, om het denk- en 
ontwikkelproces te stimuleren en om -
zoveel als kan- maatwerk te leveren. 
 

 


