
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
PCPO KRIMPENERWAARD ZOEKT  

 

een LEERKRACHT voor 

 

PCB De Wegwijzer in Krimpen aan de Lek  
 Bij voorkeur: zo spoedig mogelijk, bovenbouw, 1.0 WTF 

 Aanvangsdatum, werkdagen, benoemingsomvang en groep in 

overleg 

 

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE 

 de christelijke identiteit van de schoolvereniging weet te  

vertalen in het dagelijks werk; 

 bevoegd, bekwaam én bevlogen is; 

 zo mogelijk tevens bevoegd is om de lessen 

bewegingsonderwijs te verzorgen; 

 didactisch en pedagogisch sterk is; 

 lesgeeft waarbij begrippen als ‘afstemming’, 

‘eigenaarschap’ en ‘betrokkenheid’ kenmerkend zijn; 

 graag samenwerkt in een team en met ouders; 

 een actieve en creatieve bijdrage kan leveren binnen een 

professionele cultuur en een lerende organisatie. 

 

NADERE INFORMATIE 

Als je vooraf een kennismakingsbezoek aan de school wilt 

brengen, ben je van harte welkom.  

Tip: Bezoek ook eens onze website en neem een kijkje op onze 

Facebookpagina. 

 

WIJ BIEDEN 

 een gezellig en enthousiast team; 

 een mooie werkomgeving in een nieuw schoolgebouw; 

 werk binnen een continurooster van vijf gelijke dagen. 

 

VOOR MEER INFO KAN JE CONTACT OPNEMEN MET 

Martin Belder, directeur 

School: (0180) 512 453 

Privé: (06) 380 49 261  

Mail: m.belder@pcb-dewegwijzer.nl 

 

REAGEREN VÓÓR 

Vrijdag 12 januari 2018 

 

 

 

Geloof in onderwijs
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