
 

 
 
 

Leerkracht hoogbegaafdenonderwijs 
(5 dagen, parttime is ook mogelijk) 

 
Voor hoogbegaafde leerlingen starten WIJ 1 februari 2019 met een aparte groep, die geleidelijk zal 

integreren binnen de units.  
 
 

WIJ brengen een nieuw type basisschool naar IJsselstein. Een inspirerende school die de wereld naar binnen 
haalt en kinderen voorbereidt op deelname aan een samenleving die voortdurend verandert. WIJ geven iedereen 
de ruimte en mogelijkheid om de uitdagingen van het leven nu en straks positief, zelfbewust en met vertrouwen 
aan te gaan. WIJ begeleiden kinderen in hun ontwikkeling en geven ze het zelfvertrouwen, de inzet en durf om 

hun eigen mogelijkheden te ontdekken. 
 

Binnen het unitonderwijs halen WIJ de wereld naar binnen en sluiten WIJ aan bij de ontwikkeling van ‘21ste eeuw 
vaardigheden’ zoals creatief en kritisch denken, zelfstandig werken en samenwerken. WIJ bieden onderwijs op 
maat. Ieder kind mag zichzelf zijn en wordt uitgedaagd bij het ontdekken en ontwikkelen van unieke talenten en 

kwaliteiten. WIJ zetten sterk in op passend onderwijs en gaan verder dan de landelijk vastgestelde 
onderwijsdoelen.  

 
JIJ: 

- hebt al een tijdje in de midden-/bovenbouw gewerkt 
- kent de doelgroep goed 
- vindt het leuk om samen met onze collega’s zelf onderwijs te maken 
- hebt een scherpe blik die je helpt om ieder kind goed te helpen 
- hebt een HB (of aanverwante) opleiding of bent bereid die te volgen 
- ondersteunt de visie van WIJ 

 
 
Wat bieden WIJ: 

- een innovatieve, creatieve en dynamische werkomgeving in ons nieuwe Kindcentrum 
- een enthousiast en gemotiveerd team, waarmee je binnen de units samen werkt 
- een vestiging nabij de uitvalswegen van IJsselstein 
- een tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband.  

 
Kom jij ons team versterken? 
WIj nodigen je graag uit om te solliciteren. Solliciteren mag op je eigen persoonlijke wijze, aangevuld met een 
CV. Bij voorkeur via mail naar directie@kindcentrum-wij.nl, o.v.v. vacature hoogbegaafden leerkracht WIJ. 
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