
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

WSKO Basisschool De Hofvilla is met onmiddellijke ingang op zoek 
naar een fulltime leuke juf of meester voor groep 5. 

 
 

Eigenheid, vertrouwen, groei en persoonlijke ontwikkeling, erkenning en 
waardering zijn waarden die ons De Hofvilla maken. 
We werken talentgericht, wat we vormgeven in ateliers in een prachtig nieuw 
gebouw, wat grenst aan het Hofpark. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op het eind van de basisschool weten 
wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden! 
 
 

Profielschets: 
Ben jij iemand die: 

- integer en flexibel is, 
- out of the box kan en durft te denken, 
- geweldig goed is in het communiceren met kinderen, ouders en collega’s,  
- als talent reflecteren heeft, 
- beschikt over een gezonde dosis humor, 
- om kan gaan met verschillen en 
- risico’s durft te nemen? 

 
 

Dan zijn wij echt op zoek naar jou!! 
 
 
Bij goed functioneren is er uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd!!  
 

Overige informatie 
 
Nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw A.T.C. Hopmans 
Directeur WSKO Basisschool De Hofvilla 
 
Tel. 0174 – 292093 of 06 – 57941153 
Heb jij zin en interesse in een uitdagende baan? 
Mail dan je sollicitatie vergezeld van een CV naar m.hopmans@hofvilla.wsko.nl 
 
Wil je alvast een kijkje nemen op onze school, kijk dan op: https://hofvilla.wsko.nl  
 
 

 

 

 

 

 

WSKO Basisschool De Hofvilla is 

onderdeel van de Westlandse 

Stichting Katholiek Onderwijs 

(WSKO). WSKO biedt een 

inspirerende werkomgeving met 

zelfsturende teams, leerkrachten 

die nadenken over hun vak en 

inspelen op veranderingen in de 

maatschappij. WSKO benut de 

kwaliteiten van medewerkers.  

 

WSKO heeft positieve 

naamsbekendheid door 

vakkundige leerkrachten die 

kwalitatief onderwijs bieden op 17 

basisscholen met ca. 4.600 

leerlingen. Er werken ongeveer 

460 personeelsleden, die zich 

richten op een toekomstgerichte 

ontwikkeling van het kind.  

 

Het College van Bestuur en 

directeuren worden bijgestaan 

door het servicebureau van 

WSKO. 

 

 

 

 

WSKO 
De Ruijtbaan 83 
2685 RS  Poeldijk 
www.wsko.nl 
info@wsko.nl 
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