PCPO KRIMPENERWAARD ZOEKT VOOR DE

Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk aan den
IJssel
voor cursusjaar 2022-2023 een

leerkracht voor de kleuterbouw
PCPO KRIMPENERWAARD:
ACHT SCHOLEN, ÉÉN REGIO,
ÉÉN VERENIGING

(groep 1/2 · fulltime · parttime is bespreekbaar)

Wij geloven in kwalitatief goed
christelijk onderwijs. Samen bieden
acht christelijke basisscholen in de
Krimpenerwaard kinderen een plek
waar zij zich veilig kunnen ontwikkelen. Deze acht scholen vertegenwoordigen ruim 1440 leerlingen en
circa 145 personeelsleden. Samen
staan we sterk!

(bijv. groep 5 · fulltime · parttime is bespreekbaar)

MISSIE
De vereniging PCPO Krimpenerwaard heeft als doel ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de
toekomst waarborgen van
kwalitatief hoogwaardig
protestants-christelijk
basisonderwijs’. Basis en
uitgangspunt van ons onderwijs
vormen het reddende en
verlossen-de werk van Jezus
Christus.

VISIE
Voor de scholen van de PCPO
Krimpenerwaard is ieder kind
uniek. Kinderen worden
gestimuleerd om hun van God
ontvangen talenten te leren
gebruiken in dienst van anderen en
van de samenleving.
Er wordt goed voor hen gezorgd,
ze worden door de leerkrachten
gekend en met liefde omringd.
pcpokrimpenerwaard.nl

leerkracht voor de middenbouw

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE

•
•
•
•
•

de Bijbel als het betrouwbare Woord van God erkent als
grondslag voor onze school en zijn of haar persoonlijke
leven;
bevoegd, bekwaam én bevlogen is;
didactisch en pedagogisch sterk is;
open en communicatief vaardig is;
zelfstandig is, maar ook in teamverband kan en wil werken
en een actieve bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van
onze school.

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over de vacatures of over onze school?
Neem gerust contact met ons op. Je bent ook van harte welkom
voor een (vrijblijvend) kennismakingsbezoek.
WIJ BIEDEN

•
•
•

mogelijkheden voor een volledige benoeming, deeltijd is
bespreekbaar;
een gezellig, hardwerkend en enthousiast team;
een mooie werkomgeving in een modern schoolgebouw.

VOOR MEER INFO KUN JE CONTACT OPNEMEN MET

Ria de Waardt- de Korte, locatieleider
T. 0180 - 68 16 17 (school)
T. 0180 – 68 13 43 (privé)
E. r.waardt@kwschool.nl
Gerard Brussaard, interim directeur
T. 06 – 51 18 52 18
E. g.brussaard@kwschool.nl
REAGEREN?

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar directie@kwschool.nl

Geloof in onderwijs
DE ARK - DE WEGWIJZER - ICHTHUSSCHOOL - DE RANK - KON. JULIANASCHOOL - KON. WILHELMINASCHOOL - EBEN-HAËZER - DE BRON

