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Leerkracht voor extra ondersteuning De Waterwilg (3, 4 of 5 dagen)
De Waterwilg is een RK basisschool in Nootdorp, met 650 leerlingen en een jong, gezellig team van
62 personeelsleden. Er zijn in totaal 25 groepen, verdeeld over het hoofdgebouw en de
dependance (deze ligt op 100 meter van het hoofdgebouw).
De Waterwilg is een moderne, inspirerende school met een breed zorgaanbod, vakleerkrachten,
schoolmaatschappelijk werk en een SEN-groep. Wij bieden uitdagend onderwijs, hebben een
Kangoeroegroep en maken gebruik van tabletonderwijs en digitale leermiddelen.
Wij zoeken een enthousiaste leerkracht die ondersteuning kan geven in de onder-, midden- of
bovenbouw. Deze ondersteuning gaat in overleg met de leerkrachten:
• Het begeleiden van een groepje leerlingen.
• Het begeleiden van een individuele leerling.
• Extra hulp in de groep geven en ondersteunend werk doen.
• Een groep overnemen bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten.
Wij proberen aan te sluiten bij de wensen van de
sollicitant. Het betreft een functie in de L10 (bij
aantoonbare kwaliteiten is L11 bespreekbaar).
Wij zoeken een collega met de volgende eigenschappen:
- Positief en betrokken
- Flexibel,
- Teamplayer
Wij bieden:
- Een afwisselende baan waarbij jij snel de school leert kennen.
- Minder werkdruk (geen rapportavonden, informatieavonden, gesprekken met ouders, e.d.).
- Coaching en begeleiding op maat voor (startende) leerkrachten.
- Een school met veel structuur, rust en reinheid.
- In iedere bouw extra ondersteuning (door o.a. inzet extra leerkracht).
- Een groot, betrokken, deskundig en gezellig team.
- Vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek.
- Veel expertise dat graag wordt gedeeld (er zijn per leerjaar drie groepen en 7 kleutergroepen).
- Uitstekende zorg door o.a. interne begeleiders, SEN-leerkracht, RT en Plusklas.
- Moderne ICT voorzieningen, zoals Chromebooks en Prowise borden.
- Snappet onderwijs (veel mogelijkheden voor leerkracht en leerlingen).
- Een grote speelplaats, sporthal en sportvelden naast de school.
- Een prachtig schoon schoolgebouw en gratis parkeergelegenheid naast de school.
- Een goed overblijfsysteem waarbij de leerkrachten echt pauze hebben.
- Uitslag personeelstevredenheidspeiling juni 2020: cijfer 8,42!
- Gezellige teamuitjes waardoor je de collega’s snel leert kennen!
Kijk op onze website www.dewaterwilg.nl en/of neem contact op met Karin Zwaveling (directeur)
op tel: 015 – 310 5300.
Solliciteren:
Wil je ons ontmoeten en een rondleiding door de school? Stuur dan een CV en motivatie naar
info@dewaterwilg.nl t.a.v. Karin Zwaveling.

