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VACATURES GROEPEN 7 HAZESPRONG 

 

Over ons 
Basisschool de Hazesprong is 
gevestigd aan de Bisonstraat in 
de wijk Hazekamp in Nijmegen. 
De school telt op dit moment 
ruim 500 leerlingen, 20 groepen 
en 40 medewerkers 
 

PBS 
Kenmerkend voor onze school is 
onder andere het pedagogisch 
klimaat waar in we gezamenlijk 
de waarden veiligheid, respect, 
groei en plezier uitdragen. 
 

Gedifferentieerd aanbod. 
We verzorgen samen, passende 
en uitdagende taken voor alle 
leerlingen, rekening houdend 
met verschillende cognitieve en 
emotionele niveaus en 
vaardigheden.  
 

Visible learning 
Het Hazesprongteam wil 
effectief onderwijs geven 
gebaseerd op onderzoeks- 
gegevens  van John Hattie. 
Onze ambitie is dat: 
Alle leerlingen zichtbaar lerende 
leerlingen zijn. Omdat ze 
begrijpen wat ze leren, hoe ze 
ervoor staan en wat hun 
volgende stappen zijn. Ze 
reflecteren op hun eigen 
handelen. 

 

 

Vacature A: groep 7 wtf 1 

Vacature B: groep 7 wtf 0,4 – 0,6 

Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast bij SJS bij een 
positieve beoordeling 
 

Wat bieden wij:   

 Een betrokken team dat kennis en inzichten van visible learning 
concreet binnen de Hazesprong realiseert 

 Een werkplek met persoonlijke ontwikkelmogelijkheden waarbij 
je wordt ingewerkt en begeleid rondom visible learning en PBS 

 Een werkomgeving waar we groei en plezier stimuleren 

 Een enthousiast team waar je welkom bent 

 Leerlingen en ouders en team die trots zijn op hun school 

 

We vragen: 

 Een enthousiaste leerkracht met ervating in de bovenbouw 

 
We verwachten van iedere professional dat hij/zij actief een bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van onze professionele organisatie. Tevens 
sta je open voor ontwikkeling zowel op school- als individueel niveau. 
Reflecteren op eigen werk en handelen is voor jou vanzelfsprekend. We 
verwachten een proactieve houding. 
 

Wanneer je interesse hebt om te komen werken op De Hazesprong 
nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Voor verdere informatie 
kun je contact opnemen met de directeur, Annelies Aalbers 06-
22182645 
 

Ben je geïnteresseerd?  
Mail dan je brief en cv voor 11 juni naar adminstratie@hazesprong.nl 
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