
 

 
 
 
 
 
 

Ga jij deze  
kinderen je kennis  
overbrengen? 

Voor de Plaswijckschool in 
Gouda zoeken wij per augustus 
2019 een leerkracht voor unit 3 | 
Wtf 0,8 - 1,0 
 
WIJ BIEDEN: 
> een school waar innovatie vanzelfsprekend is; 
>  een school waar we van en met elkaar leren; 
>  een ‘Vierkeerwijzer’ en een “Rots en Water” school; 
>  een school met een veilig en professioneel leerklimaat; 
>  een school waar we oog hebben voor de talenten van ieder kind; 
>  een school met vrolijke kinderen en tevreden ouders. 
 
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE: 
> bij de onderwijskundige ontwikkeling op het leerplein initiatief wil nemen; 
>  hart voor de kinderen heeft en een duidelijke visie op onderwijs; 
>  doelgericht werkt en didactisch sterk is; 
>  tegemoet komt aan diversiteit; 
>  goed kan samenwerken met collega’s en ouders; 
>  reflectief is en graag wil leren. 
 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust contact met 
ons op. Heb je belangstelling? Mail je sollicitatiebrief en CV vóór 7 mei 2019 
naar babette.de.vries@d4w.nl met een cc naar sollicitaties@d4w.nl. 
 

Stichting PCPO De Vier Wind-
streken verzorgt protestants 
christelijk onderwijs in Gouda en 
omgeving.  
 
Op de vijftien basisscholen en één 
school voor SBO werken ongeveer 
380 medewerkers enthousiast aan 
kwalitatief hoogstaand onderwijs 
voor 2.800 leerlingen. De Vier 
Windstreken kenmerkt zich door 
een grote mate aan diversiteit 
waardoor we in gezamenlijkheid 
een heel breed onderwijsaanbod 
hebben, uiteraard wel vanuit een 
gezamenlijk gedeelde visie. Die 
visie is gebaseerd op waarden 
vanuit onze (open) christelijke 
identiteit. 
  
Bestuur en directies worden bij hun 
werkzaamheden ondersteund door 
een bestuursbureau, waar circa 11 
medewerkers werkzaam zijn.  
 
De Plaswijckschool is een open 
protestants-christelijke school. We 
werken sinds 2016 volgens de 
uitgangspunten van 
gepersonaliseerd leren. 
Kenmerkend daarbij is dat we 
uitgaan van de verschillen tussen 
kinderen, dat kinderen (mede) 
eigenaar worden van hun eigen 
ontwikkeling en dat het onderwijs 
hen in staat stelt om hun talenten te 
ontplooien. 
We zijn ambitieus en willen 
de komende jaren graag 
doorgroeien naar een school 
die eigentijds, passend en 
gepersonaliseerd onderwijs 
biedt. 
Kom langs, onder schooltijd, 
om te zien of de veranderingen 
waar we mee bezig zijn, bij jou 
passen. 
Mail met Babette, de 
locatieleider, voor een 
afspraak: 
Babette.de.Vries@d4w.nl. 

Of bel ons op: 
0182-534118. 
De Nessevliet is een moderne, 
open christelijke school met 
circa 150 kinderen in een 
monumentaal gebouw. 
 
De Nessevliet is een school volop 

 


