
 

 

 

Groepsleerkracht Middenbouw 3-4 voor 1,0 fte 

 

 

 

 

Met ingang van 1 augustus 2022 zoeken wij een leerkracht voor middenbouw 3-4 op onze bijzondere school 

de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Het betreft een vacature van 1,0 fte. 

De Werkplaats 

De Werkplaats Kindergemeenschap is een school voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in Bilthoven. De 

school is opgericht door de onderwijsvernieuwer Kees Boeke. Onze basisschool telt ongeveer 550 kinderen, 

het Voortgezet Onderwijs ongeveer 1300. Bij de school hoort een kinderboerderij, een bos, er zijn 

moestuinen en grote sportvelden. Op het grote eigen terrein is ook een kinderdagverblijf gevestigd.  

De Werkplaats is vanuit haar traditie een zeer open school. De kernwaarde gelijkwaardigheid is zichtbaar in 

de omgangsvormen. Leerlingen en leerkrachten heten bij ons werkers en medewerkers. Samenwerken is een 

belangrijke vaardigheid op onze school. De gebouwen en het onderwijs zijn daarop ingericht. Ons onderwijs 

is rijk, zowel hoofd, hart en handen komen aan bod.  

Het team  

De basisschool heeft vier teams, deze noemen wij kleurgroepen. Er is een kleurgroep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. 

Elke kleurgroep bestaat uit ongeveer 150 werkers en ruim 10 medewerkers. Deze groepen werken elk in een 

eigen gedeelte in het gebouw. De kleurgroepen 1/2 en 3/4 hebben eigen groepsruimtes en werken op een 

aantal momenten samen. De kleurgroepen 5/6 en 7/8 werken in de Ronding. Dit is een open 

onderwijsruimte waar de werkers in hun eigen groep en ook groepsoverstijgend les krijgen van verschillende 

medewerkers. Elke kleurgroep vormt een kleine gemeenschap binnen de hele school. 

Wij zoeken een leerkracht die 

• enthousiast is voor onze school. 

• in het bezit is van een Pabo-diploma. 

• een heldere pedagogische visie heeft die aansluit bij de visie van de Werkplaats. 

• een visie heeft op onderwijs aan het jonge kind en zowel doelgericht als spelenderwijs kinderen 

weet te prikkelen.  

• ervaring heeft in het lesgeven aan een combinatiegroep. 

• creatief en out of de box kan denken. 

• energie heeft om aan de slag te gaan. 

  



Wij bieden 

• vanaf 1 augustus 2022 vijf dagen in middenbouw 3-4, waarvan twee of drie dagen voor de groep 

en 2 of 3 dagen groepsoverstijgend werken met kleine groepjes werkers. 

• een heldere visie met ruimte voor eigen inbreng. 

• een professionele leergemeenschap gericht op samenwerking, ontwikkeling en ondersteuning. 

• een enthousiast middenbouwteam met 5 groepen 

• een functie in salarisschaal L10/LB 

Meer informatie over onze visie een aanpak vind je op de site www.wpkeesboeke.nl/BO  

Voor meer informatie kun je bellen met Anne-Mieke Bulters  

(directeur tel: 030-2282842).  

 

Je kunt reageren tot maandag 30 mei. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 31 mei. 

Stuur je cv en motivatie naar werkplaatsbo@wpkeesboeke.nl 

http://www.wpkeesboeke.nl/
werkplaatsbo@wpkeesboeke.nl

