
  
 
In Leiderdorp vormen sinds 
1995 vier openbare 
basisscholen met elkaar de 
Openbare Basisschoolgroep 
Leiderdorp, kortweg OBSG 
Leiderdorp. Sinds augustus 
2007 is OBSG Leiderdorp een 
zelfstandige stichting. 
 
In alle vier de wijken van de 
gemeente is een openbare 
school. De grootte van de 
scholen varieert van 170 tot 
250 leerlingen. In totaal gaan 
ongeveer 800 kinderen naar 
een openbare school. Dit 
onderwijs wordt verzorgd door 
zo’n 80 medewerkers. 
 
Vanaf 1 oktober 2017 vormt 
OBSG Leiderdorp samen met 
PROOLeiden een personele 
unie. Raad van Toezicht en 
bestuur van beide stichtingen 
worden uitgevoerd door 
dezelfde personen.  
In bestuurlijk zin wordt 
daarom gewerkt alsof 
PROOLeiden en OBSG 
Leiderdorp één organisatie 
zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ben jij die nieuwsgierige, proactieve professional  

waarbij elk kind telt?  
Dan ben jij onze nieuwe collega! 

 
OBS Prins Willem-Alexander (PWA) zoekt per 1 augustus 2019 een 

Groepsleerkracht voor groep 3 
  voor twee dagen op donderdag en vrijdag (0,425 wtf)   

 

Wie zoeken we? 

De leerkracht naar wie wij op zoek zijn, is gedreven, geduldig, een 
teamplayer, enthousiast, consequent, op zoek naar uitdagingen, durft out 
of the box te denken en hij/zij staat sterk in zijn/haar schoenen. 

Wie zijn wij? 

De PWA is sinds oktober 2014 gevestigd in een volledig nieuw en modern 
pand in Leiderdorp en maakt deel uit van Kindcentrum Hoftuyn. De school 
kent een gemêleerde leerling populatie van ongeveer 170 leerlingen. Er 
werkt een betrokken en leergierig team van ca. 15 professionals die trots 
zijn op wat er staat en voortdurend op zoek zijn naar verbetering. 
Wij zijn een school waar kinderen, teamleden en ouders met veel inzet en 
plezier samenwerken. Elk kind is uniek en mag zich op zijn eigen manier 
ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. 
Daarbij vinden wij ontwikkeling, differentatie, zelfstandigheid en kennis 
belangrijk.  
 
Jij hebt: 

• een diploma HBO PABO  
• een open en actieve leerhouding   
• een goed inzicht in de leerlijnen van de betreffende bouw 
• inzicht van de onderwijsbehoeften van het kind 
• goede communicatieve vaardigheden  

 
Jij bent   

• een teamplayer die enthousiast en inspirerend lesgeeft 
• een leerkracht die op een positieve manier structuur, rust en 

regelmaat in een groep kunt brengen 
• daadkrachtig  
• een leerkracht met een open en actieve leerhouding   
• een leerkracht die open staat voor vernieuwing, ontwikkeling en 

bijbehorende scholing 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OBSG Leiderdorp 
Elisabethhof 21-23 
2353EW Leiderdorp 

071-5247670 
Info@obsgleiderdorp.org 

 

 

Wij bieden 
• ruimte om jouw eigen ideeën te uiten en tot uitvoering te brengen 
• een werkomgeving binnen een volledig nieuw en modern pand  
• een professioneel team om mee samen te werken 
• ruimte voor scholing en professionalisering 
• een dienstverband voor de duur van het schooljaar 2018-2019 met 

uitzicht op vast 
• rechtspositie conform CAO PO; schaal LA 

 
Spreekt de vacature je aan?  
Reageer dan snel en stuur je motivatie en CV uiterlijk 19 juni 2019 naar 
Bryan Limon (Directeur OBS Prins Willem-Alexander),  via  
Bryan@pwaleiderdorp.org. Voor vragen of meer informatie over de 
functie kun je contact opnemen via telefoonnummer: 071-5892659 of 
kijken op www.pwaleiderdorp.org 

 


