
 

Een Buitenkans in Buitenkaag! 
 

Met een grijns leg je de telefoon neer. Je hebt net gesproken met Erna van Steen, directeur van RKBS 

St. Willibrordus. Eigenlijk belde je meer uit nieuwsgierigheid dan dat je daar echt wilde solliciteren, 

maar Erna’s enthousiasme werkte aanstekelijk. Als vanzelf werd je steeds benieuwder naar de school 

en het team: 

 

Jij:  Als ik het goed zie, staat de school in de “wereldstad” Buitenkaag, met in totaal 454 inwoners. 

Dat klinkt niet zo heel erg spannend, is dat niet een beetje saai en eentonig? 

Erna:  

Juist niet! Het is klein, maar daardoor is de sfeer enorm hecht. Iedereen kent elkaar en dat maakt het 

zo leuk. Je komt altijd mensen tegen die je kent, het dorpse gevoel is heel sterk. Iedereen maakt wat 

mee, dus je hebt altijd wat om over bij te praten. Bovendien is de omgeving prachtig.  

Daarnaast komen niet alleen de kinderen uit Buitenkaag naar onze school, maar ook de kinderen van 

het eiland Kaag. Zij komen iedere dag met de veerpont naar de St. Willibrordus. We zijn letterlijk de 

school tussen de wateren. 

 

 

Jij: De sfeer is goed, zeg je. Kun je dat uitleggen? Wat is de charme van zo’n kleine gemeenschap? 

 

Erna: 

Dat zegt het eigenlijk al: zo’n kleine gemeenschap heeft ontzettend veel charme. We merken dat de 

school echt middenin de samenleving staat. We zijn letterlijk de kern van het dorp en je kunt 

simpelweg niet om ons prachtige authentieke gebouw heen. De sfeer in het dorp is gemoedelijk en 

dat zetten we bewust ook door op school. Iedereen die hier komt, zal dat bevestigen: bij ons op 

school is de sfeer gemoedelijk, open, veilig en gezellig. Iedereen ontvangt een warm welkom en we 

doen veel samen. Door middel van coöperatieve werkvormen bevorderen we samenwerken bij de 

kinderen en dankzij een zeer betrokken oudergroep (waar we heel blij mee zijn), kunnen we ook met 

hen veel samen doen. 

 

 

Jij: Hoe houd je een kleine school staande in deze tijd? 

Erna:  

We zijn een ontzettend fijn, hecht team. We hebben drie combinatiegroepen gemaakt waar elk kind 

tot zijn recht komt. Hierbinnen werken we met een thematische methode die speciaal bedoeld is voor 

combinatiegroepen. Voor groep 1-2-3 staan de juffen Brenda en Rianne, groep 4-5 heeft juf Natascha 

en juf Tamara en groep 6-7-8 heeft dadelijk alleen juf Raisha, dus daar hebben we echt nog een 

leerkracht nodig. Door de combinatiegroepen bouwen de leerkrachten een sterke band op met de 

leerlingen en kunnen ze hen ook goed volgen. 



Jij: Lukt het om een school draaiende te houden met slechts 6 leerkrachten? 

 

Erna: 

Nou, de leerkrachten nemen natuurlijk een groot deel van het lesgeven op zich, maar we hebben 

gelukkig nog een aantal onmisbare krachten in ons team rondlopen: onze leerkrachtondersteuner 

Sandra, Brian: de vakleerkracht voor gym, onze conciërge Hannelore en nog een ICT-er Niels. 

Daarnaast is juf Rianne ook nog een dag werkzaam als onze IB-er. Met al deze mensen samen krijgen 

we het zeker voor elkaar. Bij ons krijgt iedereen de ruimte om de professional te zijn die hij of zij is. 

We vertrouwen op elkaars kennis en ervaring en er is voor iedereen volop gelegenheid om nascholing 

of cursussen te volgen. Bovendien vormen we samen met 16 andere basisscholen Stichting Meer 

Primair, dus we staan er zeker niet alleen voor. 

 

 

Spreekt dit jou aan? Nieuwsgierig geworden? Voer dit gesprek dan in het echt met Erna! Je kunt haar 

bereiken op 0252-544308. Op St. Willibrordus zoeken we een leerkracht voor groep 6-7-8, voor 0,6-

1,0 fte. Je kunt starten vanaf 1 maart 2020 en we willen je graag een vaste plaats in het team bieden. 

De arbeidsvoorwaarden gaan volgens de CAO Primair Onderwijs. Lees alvast wat meer over de school 

en Stichting Meer Primair.  

Direct solliciteren? Stuur een mail met je CV en een korte motivatie naar personeel@meerprimair.nl 

onder vermelding van vacature St. Willibrordus leerkracht groep 6-7-8. We hopen je heel snel 

te mogen ontmoeten! 

https://www.st-willibrordusschool.nl/
http://www.meerprimair.nl/
mailto:personeel@meerprimair.nl

