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

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

PCPO KRIMPERNERWAARD ZOEKT VOOR

DE KONINGIN WILHELMINASCHOOL, een mooie school in het 
midden van Ouderkerk aan den IJssel, een

ENTHOUSIASTE LEERKRACHT
VOOR DE NIEUW OP TE STARTEN 
INSTROOMGROEP
Het gaat om een tijdelijke vacature van 5 ochtenden in de 
periode van 1 januari t/m 31 juli 2018 (0,6 wtf).

TEVENS ZOEKEN WIJ EEN

INTERN BEGELEIDER 
VOOR DE BOVENBOUW 
Het gaat om een vacature die per direct ingevuld kan worden 
(0,3 wtf). 

WIJ ZOEKEN VOOR BEIDE VACATURES EEN COLLEGA DIE 
• bewust kiest voor het protestants christelijk onderwijs 
• kerkelijk meelevend christen is
• een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de school
• constructief kan samenwerken met collega’s
• initiatief neemt

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE VACATURES
Kunt u terecht op onze website www.kwschool.nl
of bel 0180 - 681 617. 

Interesse? Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij  
graag uiterlijk D.V. maandag 13 november 2017 per e-mail naar  
directie@kwschool.nl. Of stuur deze naar PCBS Koningin Wilhelmina, 
Willem de Zwijgerstraat 1, 2935 XT te Ouderkerk aan den IJssel.


