
    
    
  

 
 

Voor Jenaplanschool de Jozefschool in Wageningen 
zijn we op zoek naar een groepsleerkracht voor 
groep 1-2 (omvang 0.8 FTE). De ingangsdatum is  
01-02-2023, eerder starten is ook mogelijk. We 

bieden een baan met uitzicht op een vast contract. 
 

 
Wie zijn wij? 

De Jozefschool in Wageningen is een Jenaplan basisschool met ruim 200 leerlingen. Op onze 
school werken, praten, spelen en vieren we in en rond ons bijzondere schoolgebouw. De kinderen 
werken op niveau aan lezen, taal en rekenen, maar ze leren ook samenwerken, iets creëren en 
presenteren, vreugde en verdriet delen, iets organiseren, naar anderen luisteren en zelf hun zegje 
doen. Wereldoriëntatie bieden wij projectmatig aan en vormt het hart van ons onderwijs. Samen 
met leerlingen, ouders en ons schoolteam vormen we een fijne schoolgemeenschap waarin 
gezamenlijkheid, maar ook jezelf kunnen zijn, centraal staan.  
 
Wil je onze school in meer detail zien? Neem dan een kijkje op onze website:  
https://www.jozefschool-skovv.nl/ 

 
Waar zijn we naar op zoek? 

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht met affiniteit voor de onderbouw (groep 1-2) om ons 
team te versterken.  

 
Wat bieden wij? 

• Een mooie school met een prachtig eigentijds Jenaplanconcept. Er is aandacht voor de basis, 
maar ook voor een brede kijk op ontwikkeling.  
• Een prettig leer- en werk klimaat waarin je kunt werken met een fijne groep leerlingen en 
betrokken ouders.  
• Een zelfstandig en sociaal schoolteam dat goed samenwerkt en elkaar helpt en ondersteunt. 
Onder het team is weinig verloop en een hoge mate van tevredenheid. We werken hard maar 
houden ook van gezelligheid.  
• Ruimte voor ontwikkelings- en scholingswensen. We helpen je graag om je verder te 
ontwikkelen.  
• Een duidelijke schoolorganisatie waar naar elkaar wordt geluisterd, aandacht is voor de 
haalbaarheid van de zorg in de klassen en de ondersteuningsstructuur goed is georganiseerd. 

 
Reageren op de vacature kunt u doen door uw brief en CV te mailen naar directie.sj@skovv.nl 

Neem ook gerust rechtstreeks contact op met de school voor vragen of algemeen contact. Marc van 

de Snepscheut (directeur) staat u graag te woord. Dat kan telefonisch (0317-412024) of via de mail 

(directie.sj@skovv.nl).  

De Jozefschool is onderdeel van SKOVV. Meer informatie of vragen? Neem contact op met de 

stafmedewerker P&O van SKOVV, Martin van Duin. Dat kan telefonisch via 0318-640405 of via het 

mailadres m.vduin@skovv.nl  
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