
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 ontwikkelen. 
Deze acht scholen 
vertegenwoordigen ruim 
1440 leerlingen en circa 
145 personeelsleden. 
Samen staan we sterk!

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 verlossende 
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 KRIMPENERWAARD ZOEKT VOOR

PCB-ICHTHUSSCHOOL, een school in Schoonhoven

ENTHOUSIASTE LEERKRACHT
EN/OF INVALLER(S)
die graag op donderdag om de week 
en vrijdag lesgeeft in groep 1/2. 
m.i.v. 1 jan 2018 voor 0,3 wtf 

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE 
• bewust kiest voor het protestants christelijk onderwijs 
•  vanuit een persoonlijk geloof invulling geeft aan de 

identiteit van de school 
•  zich kan identifi ceren met ons motto: school met een hart, 

waar we samen leren en samen groeien 
•  een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de 

school 
• constructief kan samenwerken met collega’s 
• initiatief neemt 
• hart voor kleuters heeft 
• aansluit bij de behoeften van het kind en de groep 
• zorgt voor een prettige, veilige sfeer in de groep 
•  met overtuiging zich wil inzetten voor basisontwikkeling in 

de kleuterbouw 

Ervaring in de kleuterbouw heeft onze voorkeur. 

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE VACATURES
kijk op www.pcb-ichthusschool.nl 

Spreekt bovenstaande je aan? Stuur dan een sollicitatiebrief, 
voorzien van een CV naar PCB Ichthus, Merellaan 1, 2872 
AM, Schoonhoven. Per email naar: 
j.vink@pcb-ichthusschool.nl
Voor meer informatie: Jaco Vink - 0182-383552

De brief moet vóór D.V. 1 december 2017 in ons bezit zijn.
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