
 
 

Vacature 
 
       Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar een nieuwe collega;  

 

Fulltime leerkracht groep 6 
 

Wat kenmerkt onze school?  
De Kardinaal Alfrink School is een katholieke basisschool in de wijk Zuidplas in Waddinxveen. 
Op de Kardinaal Alfrink School bereiden we de kinderen zo goed mogelijk voor op de samenleving 
van de toekomst. Dit doen we door in een veilige leeromgeving en een prettige en constructieve 
sfeer te werken aan kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs. Wij ondersteunen 
leerlingen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die positief en vol vertrouwen in het leven 
staan. 

Wie zoeken wij?  
Wij zoeken een enthousiaste en deskundige collega die: 

 affiniteit heeft met het werken met kinderen in de bovenbouw 

 doelgericht en planmatig kan werken en structuur kan bieden 

 inspeelt op de verschillende onderwijsbehoeften in de groep 

 een veilige leeromgeving biedt 

 ICT-vaardig is (Snappet/ParnasSys) 

 de bevoegdheid gymnastiek heeft en/of bereidheid deze te halen 

 goed met ouders kan communiceren 

 in teamverband kan samenwerken 
 

Wat bieden wij?  
 een klein, stabiel team met veel fulltimers  

  een groeiende school met een stabiele  

 een school die al ver is met de inzet van digitale leermiddelen  

 een school met verbouwplannen en werkt aan de vorming van een IKC 

 
Lijkt dit je wat? Kom op gesprek 

Ben jij die leerkracht die we zoeken? Stuur dan voor donderdag 23 mei 2019 een mail met je 
motivatie en CV aan Tony Bouwsma, directeur Kardinaal Alfrink school, 
directie.kardinaalalfrinkschool@degroeiling.nl, Voor meer informatie over de vacature kun je contact 
opnemen op telefoonnummer 0182-619856 of kun je terecht op de website van de school. De 
gesprekken zullen plaatsvinden op 27, 28 en 29 mei 2019. 
  

   

De KAS is onderdeel van stichting De Groeiling die met 22 scholen het 

katholiek en interconfessioneel primair onderwijs verzorgt in de gemeentes 

Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen a/d Rijn, Waddinxveen, 

Krimpenerwaard, Zuidplas en Oudewater. Met bijna 500 medewerkers 

geven wij onderwijs aan ruim 4.800 leerlingen. Kijk op www.degroeiling.nl 

voor onze andere vacatures. 
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