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De Immanuelschool maakt deel uit van 

P.C.P.O. ‘De Vier Windstreken’.  
Dit is een samenwerkingsverband  
van scholen in de omgeving van Gouda 
met zo’n 3000 leerlingen. 
 

Onze school telt ongeveer 160 
leerlingen verdeeld over 6 groepen. 
De Immanuelschool is een school waar 
de Bijbel als bron (inspiratie tot  
handelen) en richtsnoer wordt 
gebruikt. Respect, openheid en 
vertrouwen zijn belangrijke elementen 

van het pedagogisch klimaat op onze 
school. Kinderen verschillen van elkaar 
en deze verschillen zijn uitgangspunt 
voor het pedagogisch en didactisch 
handelen. Naast het aanbieden van 

basiskennis voor alle kinderen, komen 

wij in onze manier van werken 
tegemoet  aan en hebben zorg voor de 
individuele talenten van kinderen. 
Wij leren kinderen 
verantwoordelijkheid te dragen en 
bevorderen de zelfstandigheid en de 
samenwerking. Wij stimuleren hierbij 

de eigen inbreng van kinderen.  
 

 

 

De Immanuelschool, gelukkig leren voor elk kind! 

 

 

Wij zijn op zoek naar een  

 

                      MEESTER of JUF (wtf 0,9125) 

 

die vanaf 1 november beschikbaar is van maandag tot 

en met vrijdagmorgen voor onze 2e groep 1/2. 

                        

Je treft aan: 

• een leuke groep met leergierige en enthousiaste 

kinderen, waarin spel, als motor van de 

ontwikkeling, een centrale plek heeft 

• ondersteuning voor jou als nieuwe collega 

• een school in ontwikkeling 

• een hardwerkend en betrokken team 

• een school in een mooi 750 jaar oud stadje in het 

Groene Hart 

 

Wij zoeken een meester of juf die: 

• achter de christelijke identiteit van de school  en 

in staat is om vanuit eigen betrokkenheid het 

christelijk karakter van de school vorm te geven 

in de omgang met de kinderen en 

ouders/verzorgers 

• positief en stimulerend naar kinderen toe is 

• positief samenwerkt met teamleden en ouders 

• wil werken vanuit de visie van de school 

• het werken op de basisschool een uitdaging vindt 

• geniet van het werken in groep 1/2, met de 

daarbij behorende taken 

• positieve ervaringen heeft met lesgeven in groep 

1/2 

 

Het komende schooljaar werken wij aan: 

• het vormgeven van onze nieuwe 

onderwijskundige visie 

• het verder ontwikkelen van deze algemene lijn in 

de onderbouw 

 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan 

contact met ons op en/of kom eens langs. Hanneke van 

der Snoek (schoolleider) tel. 0348-561614 (school) of 

06-28698860. Ben je enthousiast geworden? Stuur dan 

uiterlijk 28 september je sollicitatie per e-mail naar 

immanuelschool@d4w.nl. 

 

De gesprekken willen we in de 1e week van oktober 

organiseren. 
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