
K R I M P E N E R W A A R D

PCPO KRIMPERNERWAARD ZOEKT VOOR

DE KONINGIN JULIANASCHOOL, een dorpsschool in Ouderkerk aan 
den IJssel (Lageweg), zijn op zoek naar een tijdelijke leerkracht voor 
groep 1/2 wegens een operatie met langdurig herstel en een zwanger-
schapsverlof. 

ENTHOUSIASTE LEERKRACHT 
VOOR GROEP 1/2  
21 augustus tot +/- de  Kerstvakantie (0,57 wtf) 
medio november tijdelijk uitbreiding mogelijk tot (0,9250 wtf) 
na herstel van huidige leerkracht ingang zwangerschapsverlof t/m 
medio maart (0,34wtf) 

 
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE 
•  die enthousiast en gemotiveerd is om zich in te zetten voor de  

belangen van de school
•  die deel uit wil maken van een (jong) enthousiast team
•  die actief wil meedenken en werken aan onderwijskundige  

ontwikkelingen
•  die uit overtuiging kiest voor Protestant Christelijk onderwijs en  

instemt met de Bijbel

WIJ BIEDEN
• een leuke onderbouwgroep van ongeveer 20 leerlingen 
• begeleiding en ondersteuning bij deze baan
• een gezellige werkomgeving in een up-to-date schoolgebouw. 
• een gemotiveerd en enthousiast team  
• werkdagen in overleg

VOOR MEER INFO KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:
Danielle van den Berg- de Jong (directrice) 0180 - 681 992 

Heeft u interesse dan kunt u uw sollicitatiebrief en curriculum vitae vóór 
26 juni 2017 mailen naar d.jong@jslag.nl  

PCPO KRIMPENERWAARD: 
ACHT SCHOLEN, ÉÉN REGIO, 
ÉÉN VERENIGING
Wij geloven in kwalitatief goed 
christelijk onderwijs. Samen bieden 
acht christelijke basisscholen in de 
Krimpenerwaard kinderen een plek 
waar zij zich veilig kunnen ontwik-
kelen. Deze acht scholen vertegen-
woordigen ruim 1440 leerlingen en 
circa 145 personeelsleden. Samen 
staan we sterk!

MISSIE
De vereniging PCPO Krimpener-
waard heeft als doel ‘het ontwikke-
len, 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

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

http://www.pcpokrimpenerwaard.nl

