Stichting Hervormde
Scholen De Drieslag
in Barneveld verzorgt
kwalitatief onderwijs,
binnen een gezond
pedagogisch klimaat,
vanuit het geloof in God,
zoals verwoord in de Bijbel.
Wij zijn een open school
waar we kinderen
willen opvoeden tot
zelfstandige
persoonlijkheden in
dienst van God en de
naaste. We streven naar
een optimale zorg voor
leerlingen en doen dit
vanuit het besef dat elk
kind uniek is door de
gaven die het van God
heeft ontvangen.

Het bestuur van De Drieslag zoekt

Voor de Prinses Amaliaschool:
• Een leerkracht voor groep 5A; dinsdag (om de week)
woensdag-donderdag-vrijdag (graag met
gymbevoegdheid) ingang z.s.m.
• Een leerkracht voor groep 5B vier dagen per week van
1 maart tot de zomervakantie
• Een leerkracht voor de instroomgroep vier dagen van
1 februari tot de zomervakantie

Voor de Willem van Oranjeschool:
• Een leerkracht voor groep 8 voor 2 dagen per week m.i.v.
5 december tot de zomervakantie
• Verlenging van bovenstaande benoemingen behoort tot
de mogelijkheden

Overige vacatures:
• Een pedagogisch medewerker voor 15 uur per week
• Leraren/onderwijsassistenten en pedagogisch
medewerkers voor invalwerk voor onze scholen en
kinderopvang in Barneveld – De Glind – Terschuur –
Hoevelaken

De Drieslag
beheert zeven scholen
in Barneveld, De Glind,
Terschuur en Hoevelaken.
De visie van De Drieslag is
gebaseerd op een positief
christelijke levenshouding,
christelijke normen en
waarden, kwalitatief
goed basisonderwijs, een
veilige leeromgeving en
betrokkenheid met kind
en ouders.

Wij vragen:
Medewerkers die:
• Leven uit het geloof in Jezus Christus;
• de identiteit van de stichting onderschrijven en deze binnen zijn/haar
groep tot uiting laten komen;
• enthousiast zijn met oog voor het individuele kind;
• een coöperatieve instelling naar collega’s, ouders en kinderen hebben;
• flexibel zijn m.b.t. de inzet op meerdere scholen en groepen.
Wij bieden:
•
•
•
•

Een werkomgeving waarin we werk maken van betrokkenheid en
geloofwaardigheid;
scholen waarin gebruik wordt gemaakt van moderne methoden en
ICT-voorzieningen;
een school en stichting waar we onze identiteit actief en bewust uitdragen
aan onze leerlingen;
een identiteit waarbij de grondslag het Woord van God is, naar de
opvatting van de Drie Formulieren van Enigheid.

Meer informatie:
We werken in onze scholen met een digitale registratie (Invallers Online) van
persoonsgegevens en een overzicht van beschikbare werkdagen van de invallers.
Sollicitatie:
U kunt uw brieven tot uiterlijk  21 november a.s. richten aan:
Algemeen Directeur De Drieslag t.a.v. de heer A. van den Berkt
Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld.
Voor informatie over De Drieslag en onze scholen en de kinderopvang zie:
www.dedrieslag.nl

Geloofwaardig én betrokken onderwijs

