
 
 

Word jij onze nieuwe collega bovenbouw? 
(groep 5, 6, 7 of 8) 
 
Werkdagen in overleg (bij voorkeur 3, 4 of 5 dagen) 

 
Wie zijn wij? 
 

De Waalse school werkt samen met kinderen en ouders aan de basis voor een succesvol leven. Als 
echte Rotterdamse school geven we kinderen al jong een houding mee waarmee ze de hele stad en 
de rest van de wereld aan kunnen. Ieder kind is anders en iedereen wil op zijn eigen wijze de beste 
versie van zichzelf worden.  
 
Wij leren kinderen doelen stellen voor zichzelf. En hoe ze die op hun eigen manier bereiken. Zo 
levert de Waalse School al sinds 1739 zelfverzekerde, gedisciplineerde en ondernemende nieuwe 
Rotterdammers af. Kinderen die weten wat ze willen en daar helemaal voor gaan! 

 
Wij zijn bezig met? 
 

Wij leren de kinderen leren! Op basis van het gedachtegoed van John Hattie zorgen we ervoor dat 
onze leerlingen vanuit een intrinsieke motivatie het beste uit zichtzelf willen halen. Op de Waalse 
school doe je dit niet alleen; we doen het elke dag opnieuw met elkaar! 

 
Wat kun je verwachten op de Waalse school? 
 

Op de Waalse school ga je deel uit maken van ons topteam dat in 2018 is genomineerd als “Beste 
schoolteam van Rotterdam” (en uiteindelijk in de top 3 is geëindigd) omdat: 
 

1. Wij dagelijks vol enthousiasme naar school komen; niet alleen voor het salaris, maar voor 
onze leerlingen! 

2. Wij trots zijn op onze Franstalige geschiedenis en in alle groepen nog steeds Franse les 
geven! 

3. Wij moeiteloos omgaan met de verschillen binnen onze -in alle opzichten- diverse 
leerlingpopulatie! 

4. Wij nét dat beetje extra kunnen bieden door alle specialisaties die we in huis hebben! 
5. Wij lekker Rotterdams no-nonsens zijn: geen woorden maar daden! 
6. Wij in Crooswijk meer voor kinderen kunnen zijn dan alleen maar juffen en meesters! 
7. Wij niet met alle winden meewaaien maar een duidelijke koers varen! 
8. Wij ons continu bijscholen en de professionele dialoog met elkaar voeren! 
9. Wij als team net zo divers zijn als onze leerlingen: talentvolle starters en ervaren kanjers; 

vrouwen én mannen! 
10. Wij ook nog met elkaar kunnen lachen! 

 
We bieden je daarnaast 

 Een kansrijke school aan de rand van het centrum van Rotterdam mét eigen 
parkeerplaats. 

 Een plek om je eigen dromen én die van je leerlingen waar te maken. 

 
Wie ben jij? 
 

Jij bent een leerkracht die net als onze leerlingen wil (blijven) leren. Als je in het bezit bent van 
een masteropleiding is dat een pré. Bovenal vinden we het belangrijk dat je een bijdrage kunt 
leveren aan het enthousiasme en de professionaliteit van ons team.  

 
Meer informatie 
 

Voor meer informatie over de functie kunt u terecht bij mw. P.B. van der Meer via 010 - 413 04 05 
of via p.vandermeer@kindenonderwijsrotterdam.nl 


