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School   De Kleine Vliegenier  
Dienstverband  WTF 0,4  

Vacature   Groep 7 
 
De Kleine Vliegenier is een Vreedzame school, in de wijk Zuilen. Onze school is 

een school die een hoge kwaliteit onderwijs biedt, met aandacht naar alle 
niveaus en ruimte om op andere terreinen talenten te ontwikkelen en zo 
zelfverzekerde kinderen ‘aflevert’ die openstaan voor de diversiteit van onze 

samenleving en terugkijken op een plezierige basisschoolperiode. 
 

Kernwaarden die voor ons centraal staan zijn: vertrouwen, verbinding, durf en 
ontwikkelingsgericht. We voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor het geven 
van goed onderwijs aan onze leerlingen. De leerling staat centraal! We zijn ons 

ervan bewust dat we dat alleen samen met elkaar en met ouders kunnen 
bereiken. 

 

We zijn per 1 november op zoek naar een  

enthousiaste piloot voor groep 7,  
die met de crew wil bouwen aan goed onderwijs voor onze vliegeniers. 

 
Je: 

• Bent gericht op het creëren en behouden van een veilig klimaat, omdat je 
gelooft dat kinderen tot leren komen als zij zich veilig voelen; 

• Gelooft in kansen voor alle kinderen en hebt hoge verwachtingen van hen; 
• Hebt oog voor verschillen en biedt maatwerk; 

• Werkt volgens de PDCA cyclus, handelings- en doelgericht; 
• Werkt graag samen en durft hulp te vragen en hulp aan te bieden; 
• Staat open voor een diverse populatie en vindt het belangrijk om met 

ouders samen te werken ten behoeve van een goede ontwikkeling van hun 
kind, onze leerling. 

 

Wij bieden jou: 
• Een leuke werkomgeving met enthousiaste collega’s; 
• Een team dat graag samenwerkt;  
• Een team dat klaar staat voor elkaar;  

• Een school die volop in ontwikkeling is; 
• Ruimte om je talenten te ontplooien en in te zetten; 

• Begeleiding door één van onze coaches startende leerkrachten.  
 
Denk jij de piloot te zijn die onze kinderen uitdaagt, begeleidt en veiligheid biedt 

tijdens hun reis en ben je op zoek naar een uitdagende werkplek,  dan kijken wij 
uit naar jou. We ontvangen je motivatie en CV graag. Dat kan door te mailen 

naar directie@dekleinevliegenier.nl. Voor informatie over de functie kun je bellen 
of mailen met Marijke den Decker, directeur tel: 030-2441991 / 06-23793006 
directie@dekleinevliegenier.nl 

 

 
De Kleine Vliegenier: Samen naar jouw horizon! 
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