
   
 

  
 
 
  
 

 

 
Vacature groepsleerkracht bovenbouw 

W.G. van de Hulstschool  (wtf 0.6)  

 
Stichting ProCon is een stichting met vijf basisscholen. Twee in Vaassen: ‘t Mozaïek en De 
Violier en drie in Epe: de Anne de Vriesschool, de K. Norelschool en de W.G. van de 
Hulstschool. Wij verzorgen christelijk onderwijs, gebaseerd op de kernwaarden: 
betrokkenheid, kwaliteit, vertrouwen, ambitie en gekend zijn. 
 
Op de W.G. van de Hulstschool verwelkomen we iedere dag rond de 150 kinderen en hun 
ouders. De kinderen zijn verdeeld over 7 groepen. Het motto van de school is ‘Samen leren 
we meer en beter.’ Vanuit de Dalton kernwaarden: samenwerken, zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid, doelmatigheid en reflectie, zorgen we voor een optimale ontwikkeling 
van al onze leerlingen. Dit vraagt om maatwerk en samenwerking, binnen en buiten onze 
school. Wij leren kinderen dat leren leuk en interessant is.   

Je werkt in een professionele omgeving met enthousiaste collega’s. De school is volop in 
beweging is met veel waar ruimte is voor eigen inbreng, initiatief en ontwikkeling. Sinds 
afgelopen schooljaar werken we met de methodiek van Stichting LeerKRACHT aan ‘Elke 
dag samen een beetje beter.’  

Wat zeggen jouw toekomstige collega’s over de W.G. van de Hulstschool?    

- “Alle kinderen helpen elkaar. We werken met maatjes”  
- “Je voelt je welkom en iedereen hoort erbij”  
- “Ik kan altijd bij je collega’s terecht, iedereen is even behulpzaam”  
- “De school heeft een heel goed imago, daar zijn we trots op”  
- “De ouders zijn erg betrokken bij de school”  

  

Wat vragen we van jou?  

- Dat je de Christelijke identiteit onderschrijft. 
- Enthousiasme en hart voor kinderen; Je bent verbindend. 
- Dat je leergierig bent en een teamplayer. 
- Dat je affiniteit hebt met het Dalton concept en/of hier graag veel meer over wilt 

weten.  
- Dat je de PABO-opleiding hebt afgerond.  
- Dat je goed bent in klassenmanagement en differentiëren.  
- Dat je een veilig pedagogisch leerklimaat weet te creëren.  
- Dat je beschikt over een goede zelfreflectie en graag en actief werkt aan je 

professionele ontwikkeling.  

 

Inlichtingen: 
Inlichtingen over deze vacature kun je inwinnen bij Neelke Heldoorn, directeur WG van de 
Hulstschool, telefoonnummer: 0578-613565 of via directie@wgvandehulst-epe.nl.  
 
Reacties: 
Je kunt je sollicitatiebrief met CV t/m 10 juni 2022 sturen naar:  
vacatures@stichting-procon.nl  
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