Het bestuur van De Drieslag zoekt voor het nieuwe schooljaar

groepsleerkrachten
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.
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.

voor de Prinses Amaliaschool in Barneveld en de
Schimmelpenninck van der Oyeschool in Hoevelaken
De functie:
•
•

Groepsleerkracht voor de midden- of bovenbouw
Werktijdfactor 1,0 of een gedeelte daarvan voor de Prinses Amaliaschool

•
•

Groepsleerkracht voor groep 8
Iedere dinsdag en woensdag om de week voor de Schimmelpenninck van der
Oyeschool

• Wij vragen:
Collega’s die:
• leven uit het geloof in Jezus Christus
• de identiteit van de stichting onderschrijven en deze binnen zijn/haar groep
tot uiting laten komen
• een gymbevoegdheid hebben of bereid zijn deze te halen (voor de SvdO)
• enthousiast zijn met oog voor het individuele kind
• een coöperatieve instelling naar collega’s, ouders en kinderen hebben
• samen met ons verder willen bouwen aan de kwaliteit van onze scholen.
Wij bieden:
• een stichting waar we onze identiteit actief en bewust uitdragen aan onze
leerlingen
• scholen waar gebruik wordt gemaakt van moderne methoden en ICTvoorzieningen
• een prettig leer- en werkklimaat in een professionele cultuur
• enthousiaste teams
Meer
• informatie:
actieve en betrokken ouders
Voor meer informatie over de openstaande vacatures kunt u contact opnemen met de
directeur van de Amaliaschool, mevr. Geertje van de Put, tel. 0342-424683 (school) /
06-14165192 of van de Schimmelpenninck van der Oyeschool: mevr. Jeanette
Verhoeven, tel. 033-2535745 (school) / 06-27362265.
Sollicitatie:
U kunt uw sollicitatiebrief tot uiterlijk 5 juli a.s. richten aan:
Directie Prinses Amaliaschool: directie@deamaliaschool.nl of directie
Schimmelpenninck van der Oyeschool: directie@svdohoevelaken.nl

