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Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de
Hoeksche Waard (VCOHW) is voor haar nieuwe school in Puttershoek op zoek naar:

2 fulltime leerkrachten bovenbouw

3 dagen p/w vanaf maart 2021 i.v.m. zwangerschapsverlof
40 uur m.i.v. augustus 2021

De vacatures:
- Zijn voor 40 uur, maar minder dagen is in overleg ook mogelijk.
- 1 vacature gaat in per 1 maart 2021 voor 3 dagen per week in verband met een
zwangerschapsverlof. Per augustus 2021 is een fulltime benoeming mogelijk.
- Ervaring in werken met talentvolle leerlingen en/of Engelse taal zijn een pré.
Wij zoeken een collega die:
- (Doop)lid is van één van de reformatorische kerken, daar meeleeft, de Bijbel aanvaardt
als Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid onvoorwaardelijk onderschrijft.
- Met passie en enthousiasme wil werken in het onderwijs en die zich vanuit die
instel ling wil inzetten voor onze school.
- Als leerkracht goed in staat is een fijn pedagogisch klimaat te creëren en over
didactische vaardigheden beschikt.
- Beschikt over een positieve en deskundige werkhouding.
- Mee wil werken aan een open en professionele cultuur.
Beknopte informatie over onze school:
- Onze nieuwe school ontstaat door de fusie van de huidige Petrus Datheenschool te
Puttershoek en de Rehobothschool te Maasdam per 1/8/2021.
- De school is een streekschool met circa 190 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.
- De ruim 20 personeelsleden zijn samen een gemotiveerd team.
- Belangrijke speerpunten voor het nieuwe cursusjaar: de verdere vorming van een
nieuw hecht onderwijsteam, het verder doordenken van de onderwijsvisie en het
bouwen aan toekomstgericht en passend onderwijs.
- De school is in een modern en mooi gebouw gehuisvest en heeft een fijn schoolplein.
Inlichtingen worden graag gegeven door de directeur, dhr. C.A. van Koeveringe:
tel. 06-44102945.
Sollicitaties (voorzien van CV inclusief onderwijskundige en kerkelijke referenties) kunnen per mail uiterlijk 30 januari verzonden worden aan dhr. Y. Paans (directeur-bestuurder) op info@vcohw.nl. De sollicitatiegesprekken worden gepland op 2, 3 of 4 febuari.

Kom gerust langs voor een informele kennismaking met onze school.

Toegerust op reis

