
 

VACATURE  

 Jenaplanbasisschool Vlinderbos  

Groepsleerkracht 5-6 (WFT 0,8-1,0) 

   

Vlinderbos is een Jenaplanschool in Wilnis, een dorp precies tussen Amsterdam en Utrecht.             

We zijn een school met momenteel 10 groepen maar per 1 januari komt er een extra                

kleutergroep bij. Op Vlinderbos is er plaats voor kinderen met verschillende           

ontwikkelingsniveaus en culturele achtergronden; we zijn een ‘community’ waarin er          

plaats is voor diversiteit 

 

Jenaplanonderwijs op Vlinderbos 

Ieder kind is uniek. Jenaplan op Vlinderbos staat voor een goede sfeer op school en in de                 

groepen. Het welbevinden van zowel onze leerlingen, ouders als het personeel, is dan ook een               

zeer belangrijk uitgangspunt binnen de school. Tevens betekent het ook een echte            

betrokkenheid tussen ouders en het team want onze visie is: “het zijn hun kinderen en onze                

leerlingen”.  

We zijn een professioneel werkend team, reflectie op eigen handelen en een intensieve             

samenwerking zijn hierin kenmerkend. Deze samenwerking en het samen leren staan ook            

centraal in ons onderwijs voor onze leerlingen. Dit alles wordt geborgd door een goede              

organisatie. 

Onze onderwijskundige speerpunten zijn: ‘werken vanuit doelen’ , ‘thematisch werken’ en we            

zijn een ‘lezende school”. In de zomer van 2018 is een groen schoolplein gerealiseerd. 

 

De school heeft momenteel 3 middenbouwgroepen 5-6, van rond de 21 leerlingen Voor één              

van deze groepen zijn wij per direct op zoek naar een groepsleerkracht.  

 

Jouw profiel 

● Je bent in het bezit van een pabo-diploma of bent in de afrondende fase van deze                

opleiding; 

● Je bent een echte teamplayer. 

● Het heeft de voorkeur wanneer je ervaring hebt met combinatieklassen. 

● Je bent een energieke leerkracht met eigen ideeën en doorzettingsvermogen. 

● Het opzetten van nieuwe thema’s en het hierin verwerken van leerdoelen, geeft je             

energie. 

● Als coachende leerkracht kan jij werken aan leerlingvaardigheden . 

● Je hebt affiniteit met het Jenaplanonderwijs 

● Je hebt een positieve instelling en bent in staat snel een band met de leerlingen op te                 

bouwen; 

● Je bent pedagogisch sterk, je brengt rust, structuur en duidelijkheid. 

 

Interesse? 

Herken je jezelf in het bovenstaand profiel, dan ben je wellicht de nieuwe collega die we                

zoeken. Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met onze directeur             

Leontine Helleman.  Telefoon: 0297-257800, of mailen naar directie@vlinderbos.nl 

 

Een dag meelopen of komen kijken is uiteraard mogelijk! De eerste gesprekken staan             

gepland in de week van 10 december.  

 

http://mailto:directie@vlinderbos.nl/

