
 

 

Jij… 
 

hebt hart, oog en oor voor kinderen  
wilt kinderen en jezelf laten groeien  

bent teamlid en werkt samen  
zet je flexibel in  

 

 

Dan hebben wij op korte termijn plaats voor jou als  

 
 Enthousiaste en gedreven invalleerkracht  

 
Profiel van onze school  

Mensen die een goede werksfeer op school en in de klas als beste arbeidsvoorwaarde 

zien. Betrokken collega’s die zich helemaal kunnen vinden in onze missie: Op goede basis 

samen groeien. Als jij je daarin herkent, zal je je zeker thuis voelen op De Wittenberg. 

Een school met ruim 400 leerlingen en een prachtig schoolgebouw. De Wittenberg gaat 

uit van de ‘Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde 

grondslag’. 

 

Wil je meer weten over De Wittenberg en over deze functie? 

Kijk verder op deze website, lees de schoolgids en bestudeer ons profiel medewerker. 

 

Wil je meer inlichtingen? Bel naar school (T 033 277 84 26) en vraag naar één van de 

onderstaande personen of bel hen persoonlijk. 

- Voor de vacature van invalleerkracht kun je contact opnemen met mevr. J. de Vos 

(teamleider onderbouw), T 06 21 61 12 74 of mevr. G. Rietveld (teamleider 

bovenbouw), T 06 22 43 82 88. 

- Voor algemene informatie over de school kun je contact op met dhr. A.R. 

Bronkhorst (directeur-bestuurder), T 06 26 974 027.   

 

Wil je solliciteren? 

Mail je sollicitatiebrief voor DV 1 maart 2019 t.a.v. de directeur-bestuurder naar 

dw@dewittenbergschool.nl 

 

Procedure DV 

-  Op 4 maart 2019 wordt geselecteerd wie uitgenodigd worden voor een 

kennismakingsgesprek met het managementteam.  

- De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 5 maart 2019 (‘s morgens). Let op: 

dit is de dag na de selectie van de brieven.  
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INVALLEERKRACHT  

 

FUNCTIEPROFIEL INVALLEERKRACHT  

 

Algemeen 

Voor alle medewerkers op De Wittenberg geldt een basishouding. Deze kun je vinden op 

de website in het ‘profiel medewerker’ 

 

Voor invalleerkracht geldt dat jij… 

 oog, oor en hart hebt voor kinderen   

 flexibel bent en je jezelf wilt inzetten binnen diverse groepen. 

 goed kunt samenwerken en je eigen reflectie en de ontvangen feedback inzet ter 

verbetering van je taken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


