
 

 

Wij zoeken een 

Leerkracht!          
 (WTF 0,42 donderdag & vrijdag)  

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om een tijdelijke benoeming m.i.v. 17 februari 2020 voor 2 hele dagen  
in groep 7/8 in verband met het zwangerschapsverlof van één van de collega s  
tot de zomervakantie.  
 
Wij bieden je: 

• een uitdagende baan op een fijne dorpsschool waar goed onderwijs 

geboden wordt aan ongeveer 65 leerlingen 

• het werken met Chromebooks 

• 0,42 FTE leerkrachttaken in groep 7/8 

• een tijdelijke benoeming tot de zomervakantie i.v.m. zwangerschapsverlof 

Wij zijn op zoek naar iemand die:   

• in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid, óf een school zoekt  

voor de LIO-stage 

• het leuk vindt om in de bovenbouw les te geven 

• positief christelijk en kerkelijk meelevend is 

Reageren? 

Als je belangstelling hebt voor deze vacature nodigen we je graag uit voor een 
gesprek. 
 

Stuur voor 10 januari 2020 een reactie naar info@cbsdewegwijzer.net                             
of bel naar 0183-562057 (school). 
 

 

  

CBS De Wegwijzer is een 

Christelijke dorpsschool.  

Als school is het ons streven om 

uit elk kind het maximale te 

halen, elk kind als individu te zien 

en elk kind aan te spreken op 

zijn/haar talent. We maken 

hierbij gebruik van moderne 

leermiddelen en methoden. 

 

Sociale veiligheid staat bij ons 

hoog in het vaandel. Alleen als 

een kind zich veilig voelt kan het 

zich optimaal ontwikkelen.  

Zo mogen we ons een 

 

 

Als dorpsschool hebben we een 

sterke band met de ouders, 

zetten we ons in voor een 

laagdrempelige en gezellige 

sfeer en staan we letterlijk 

midden in het dorp.  

 

Sinds mei 2019 is onze school 

verhuisd naar het nieuwe Multi 

Functioneel Centrum (MFC).  

 

Ons team  bestaat uit ervaren en 

samenwerken en op elkaar 

kunnen rekenen. 

 

 

Voor vragen kun je contact 
opnemen met:   
                                                       
Tineke Folkers                           
(directeur)   
 
Suzanne Stuij                             
(leerkracht ma, di, wo) 
 
CBS De Wegwijzer  
Schoolstraat 3d 
4221 LR Hoogblokland 
Email: info@cbsdewegwijzer.net 
 
www.cbsdewegwijzer.net 
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