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Vacature GROEPSLEERKRACHT Haagsche Schoolvereening  
Locatie Willemspark / Nassaulaan 

vanaf 1 augustus 2022 
 
De Haagsche Schoolvereeniging (HSV) heeft bij de Willemsparkschool en/of de tweetalige 
afdeling aan de Nassaulaan vanaf schooljaar 2022-2023 vacatureruimte voor een 
groepsleerkracht. Zowel deeltijd als voltijd werken behoort tot de mogelijkheden.  
 
Ben jij die enthousiaste leerkracht met een wereldse blik die ons team wil komen versterken? 
 
Wie zijn wij?  

Onze Nederlandse scholen bieden Engels aan van groep 1-8 (Willemspark) of tweetalig 
onderwijs in het Engels/Nederlands (Nassaulaan). Daarnaast werken we met verschillende 
vakspecialisten, zoals voor lichamelijke opvoeding en muziek.  

De Willemsparkschool heeft een mooi en nieuw schoolgebouw in één van de leukste straten 
van Den Haag, verstopt in een groene oase. We hebben de beschikking over ruime lokalen en 
gangen, een mooie grote gymzaal en een groene buitenruimte, vlakbij het centrum.  

Ons historische schoolgebouw aan de Nassaulaan is prachtig om te zien en heeft een grote 
buitenruimte voor de kinderen om allerlei activiteiten te ondernemen.  

Wij werken met het International Primary Curriculum (IPC), waarbij de zaakvakken en 
creatieve vakken in thema's worden aangeboden. Zo kunnen de kinderen samen spelen en 
onderzoeken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan culturele vorming door bijvoorbeeld 
gastlessen of uitstapjes voor de kinderen te organiseren.  

 
Wat bieden wij?  

✓ een gevarieerd team met fijne, enthousiaste collega’s;  

✓ ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling;  

✓ een inspirerende en (deels) internationale werkomgeving met collega’s die inspelen 
op veranderingen in de maatschappij;  

✓ leuke en leergierige kinderen; 

✓ betrokken en behulpzame ouders;  

✓ salariëring volgens de CAO-PO met extra secundaire arbeidsvoorwaarden;  

✓ medewerkers die voltijd werken, krijgen per schooljaar 10 compensatiedagen;  

✓ een aantal dagen werkdrukverlichting per schooljaar, waarin je wordt vrijgesteld van 
lesgevende taken en tijd krijgt voor bijvoorbeeld het schrijven van rapporten. 
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Wie zoeken wij?  

Een fijne, betrokken leerkracht die   

➢ hart voor kinderen en onderwijs heeft;  

➢ flexibel en enthousiast is; 

➢ wil meewerken aan ontwikkelingen om het onderwijs nóg beter en leuker maken 
vanuit onze missie "Global citizenship, lifelong learning"; 

➢ met een open houding communiceert met kinderen, collega’s en ouders;  

➢ digitaal vaardig is; 

➢ bij voorkeur ervaring heeft met het International Primary Curriculum (IPC) of interesse 
heeft om zich hierin te verdiepen; 

➢ Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij de Pabo, dan wel de LIO stage heeft 
afgerond. 

 
Interesse? 

Nieuwsgierig naar de HSV? Neem dan vrijblijvend contact op om een kijkje te nemen op school 
of solliciteer direct.  

Vind jij het leuk om mee te bouwen aan onderwijs waarin werelden samenkomen, dan zijn wij 
op zoek naar jou!   

Solliciteren kan tot maandag 23 mei 2022. Graag een motivatiebrief en CV mailen naar: 

Ingrid Schumacher, directeur Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling aan de 
Nassaulaan en de Willemsparkschool. E-mail: ischumacher@hsvdenhaag.nl  

 

Voor meer informatie over onze scholen, kun je bij de locatieleiders terecht:  

Lara Brugmans-Rikers, locatieleider Willemsparkschool, E-mail: lbrugmans@hsvdenhaag.nl 

Bregje Gerits, locatieleider HSV NA Nassaulaan, E-mail: bgerits@hsvdenhaag.nl 
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