
 
 

Leerkracht MB/BB (0,8-1,0fte)              

Voor de dr. Willem Drees zijn we per het nieuwe schooljaar 2022-2023 op zoek naar een 

enthousiaste en positief ingestelde leerkracht die maximale kansen wil creëren voor 

kinderen die opgroeien in een dynamische en multiculturele Haagse wijk  

 

Wie zijn wij? 

We zijn een openbare school met ongeveer 300 leerlingen in de dynamische en 

multiculturele Haagse wijk Laakkwartier, op fietsafstand van het Hollands Spoor en Den 

Haag centrum. Van buiten de stad is de school met de auto makkelijk bereikbaar via de 

Binckhorst of de Rotterdamse baan. 

Met een team van 32 leerkrachten en onderwijsassistenten dragen we dagelijks vanuit een 

Growth Mindset bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen. Met deze mindset 

willen we ze meer inzicht te geven in eigen kunnen, meer vertrouwen in zichzelf te krijgen 

en leren door te zetten als iets moeilijk is. Met het team gaan we aan de slag met Formatief 

Evalueren zodat we nog beter aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van kinderen. In een 

leerstofjaarklassensysteem geven we les met de nieuwste touchscreens en hebben we voor 

elke leerling een Chromebook beschikbaar. Onze leerlingen krijgen hybride onderwijs, wat 

betekent dat ze gecombineerd werken in een online leeromgeving als in boeken. 

Als team werken we aan een professionele cultuur en zijn we op weg naar een lerende 

organisatie. 

De school wordt momenteel geleid door een managementteam, bestaande uit een 

directeur, twee IB’ers en drie bouwcoördinatoren.  

 

Wat ga je doen? 

In je klas werk je resultaatgericht aan rekenen, taal en lezen en bouw je aan zelfvertrouwen 

en eigenaarschap bij leerlingen om ze meer kansen te geven in de maatschappij. Je hebt de 

beschikking over een Chromebook per leerling en geeft hybride les. Daarnaast neem je als 

professionele collega actief deel aan het ontwikkeltraject Formatief Evalueren en ontwikkel 

je jezelf middels collegiale consultatie en draag je bij jouw steentje bij aan de lerende 

organisatie.  

Wat neem jij mee? 

Je bent positief ingesteld en ziet eerder kansen dan belemmeringen 

Jij kan collega’s motiveren en coachen  



Jij bent in staat draagvlak voor zijn/haar ideeën te creëren.  

Je beschikt over probleemoplossend vermogen  

Je kan goed organiseren 

Bezit goede communicatieve vaardigheden 

Ervaring met afstandsonderwijs 

 

Wat bieden wij? 

Een school in ontwikkeling  

Een professioneel team met veel humor 

Een organisatie waarin je je persoonlijk kunt ontwikkelen 

 

Betrekkingsomvang: 0,800-1,000 fte 

Startdatum: z.s.m. 

Salarisschaal: L10 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chico de Miranda  

 

 


