
 

Wij zoeken collega's die vernieuwing zoeken en willen werken in een 

TOV-team.  

Zorg dat je erbij komt!!! 

CBS-TOV in Waddinxveen is op zoek naar enthousiaste leerkrachten in:  

Unit 3 (leerjaar 5 en 6) 

Een leerkracht per direct (wtf in overleg) 

 

Houd je van een professioneel, maar zeker ook een heel gezellig team? Zie je het als een uitdaging 

om met kinderen te werken? Vind je het leuk om in een heel nieuw schoolgebouw (eentje die je nog 

nooit hebt gezien) te gaan werken? Aarzel dan niet langer en reageer! Studenten die dit jaar 

afstuderen zijn ook van harte uitgenodigd om te solliciteren. 

CBS TOV is een school die sinds twee jaar in een nieuw gebouw zit in een nieuwbouwwijk en elke 

dag groeit. Vanwege uitbreiding van het aantal groepen zijn we op zoek naar nieuwe collega's. Wij 

werken met unitonderwijs. Voor ons betekent unitonderwijs dat we tegemoetkomen aan de 

verschillende niveaus en onderwijsbehoeften van leerlingen in een gestructureerde omgeving. 

Vanwege dit type onderwijs heerst er veel rust in de school en werken collega's veel met elkaar 

samen waardoor je er nooit alleen voor staat. We zijn nog volop in ontwikkeling en dit doen we 

samen in kleine stapjes.  

 Meer informatie over de school is te vinden op www.cbstov.nl  

Wat hebben we je te bieden? 

• Een fijne pedagogische omgeving; 

• Veel rust en structuur in de school; 

• Een school volop in ontwikkeling in het kader van gepersonaliseerd leren; 

• Samenwerking in units; 

• Bevlogen, enthousiaste en gezellige collega’s; 

• Een prachtig nieuw schoolgebouw. 



Opleiding 

• Pabo succesvol afgerond of binnenkort af te ronden. 

• Opleiding tot leraarondersteuner gevolgd of bereid deze te volgen.  

Profiel 

• heeft humor en relativeringsvermogen 

• kan aansluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen 

• gedifferentieerd werken is vanzelfsprekend 

• vaardig met het digibord en werken met Chromebook 

• pedagogisch en didactisch sterk 

• kan goed samenwerken  

• kan mondeling en schriftelijk goed en correct communiceren 

• staat open voor samenwerking met ouders 

Wil je meer weten over deze vacature, bel dan voor een oriënterend gesprek met Bert Wiltink of 

Elise Philipse, directie van cbs TOV in Waddinxveen, 0182-619862 (BW:06.-1913 9253) 

 

Je sollicitatiebrief + CV zien we graag gemaild naar directie@cbstov.nl, t.a.v. B. Wiltink en E. Philipse. 
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