
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

De	  Waalse	  school	  zoekt	  een	  enthousiaste	  
groepsleerkracht	  voor	  de	  bovenbouw	  	  

	  
1,0	  fte	  
	  

De	  Waalse	  school	  biedt:	  	  
-‐‑   een	  enthousiast,	  professioneel	  en	  betrokken	  team;	  
-‐‑   een	  kansrijke	  school	  op	  de	  grens	  van	  de	  wijk	  Rubroek	  (Crooswijk)	  en	  het	  centrum	  van	  

Rotterdam;	  
-‐‑   een	  school	  die	  werkt	  vanuit	  de	  denkkaders	  van	  John	  Hattie;	  
-‐‑   een	  omgeving	  waar	  je	  meer	  voor	  kinderen	  kunt	  zijn	  dan	  alleen	  hun	  juf	  of	  meester;	  
-‐‑   een	  school	  waar	  het	  Leren	  van	  kinderen	  én	  collega’s	  centraal	  staat.	  

	  
Wij	  zoeken	  naar	  een	  vakbekwame	  leerkracht	  die:	  

-‐‑   de	  Christelijke	  identiteit	  van	  de	  school	  onderschrijft;	  
-‐‑   breed	  inzetbaar	  en	  flexibel	  is;	  
-‐‑   kan	  werken	  met	  doelen,	  succescriteria	  en	  databorden;	  
-‐‑   in	  staat	  is	  een	  veilige	  en	  gestructureerde	  leeromgeving	  te	  creëren;	  
-‐‑   zonder	  meer	  kan	  werken	  volgens	  het	  DIM/ADIM	  model;	  
-‐‑   kan	  omgaan	  met	  (grote)	  verschillen	  tussen	  leerlingen;	  
-‐‑   kan	  omgaan	  met	  uiteenlopende	  gedragsproblematiek;	  
-‐‑   ouders	  bij	  het	  onderwijs	  wil	  en	  kan	  betrekken;	  
-‐‑   een	  teamspeler	  is	  en	  in	  het	  belang	  van	  de	  schoolorganisatie	  denkt;	  
-‐‑   ervaring	  heeft	  in	  de	  groepen	  7	  en	  8	  en	  de	  Rotterdamse	  Plaatsingswijzer	  kent;	  
-‐‑   bij	  voorkeur	  in	  het	  bezit	  is	  van	  een	  afgeronde	  master	  opleiding	  of	  bereid	  is	  deze	  te	  gaan	  

volgen.	  
	  

Gezien	  de	  samenstelling	  van	  het	  team	  zijn	  sollicitaties	  van	  mannen	  zeer	  welkom	  

Voor	  meer	  informatie	  over	  deze	  vacature	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  de	  directeur	  van	  de	  
Waalse	  school,	  mw.	  P.B.	  van	  der	  Meer.	  	  


