
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ga jij deze  
kinderen je kennis  
overbrengen? 

Voor de Eendragt in Zevenhuizen 
zoeken wij een enthousiaste 
leerkracht voor unit 1 | Wtf 0,9225 
 

EIGENAARSCHAP IS DÉ RODE DRAAD IN ONS ONDERWIJS 

 WIJ BIEDEN: 

> gepersonaliseerd ontwikkelingsgericht onderwijs; 

>  een plezierige samenwerking met collega’s; 

>  een enthousiast en collegiaal team; 

>  een mooi nieuw ingericht gebouw om in te werken; 

>  een uitdagende leeromgeving voor leerlingen en leerkrachten. 

 

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA: 

> die geniet van vernieuwend onderwijs; 

>  die zich kan vinden in een gedeelde verantwoordelijkheid met collega’s; 

>  die positief samenwerkt met ouders; 

>  die vorm wil geven aan de open positief christelijke levensovertuiging van 

de school; 

>  die een actieve bijdrage wil leveren aan de onderwijsontwikkelingen van 

de school. 

 

INTERESSE: 

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Heb je 

belangstelling? Mail je motivatie en CV naar eendragt@d4w.nl t.a.v. Riekelt 

Korf 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 Eendragt is een moderne,  

christelijke school met circa 175 

leerlingen. 

De school is volop in ontwikkeling. 

Er is een start  gemaakt met 

gepersonaliseerd leren. 

De groepen zijn verdeeld 

in 3 units; 

Unit 1- leerjaar 1, 2 en 3 

Unit 2- leerjaar 4, 5 en 6 

Unit 3- leerjaar 7 en 8 

De kinderen van Unit 1beginnen de 

dag in de basisgroep maar spelen 

en werken daarna groep 

overstijgend. Er wordt op 

leerjaarniveau  instructie gegeven. 

De kinderen spelen en  

werken in een rijke leeromgeving. . 

Er wordt in unit 1 gewerkt met 

vakspecialisten voor taal/lezen, 

rekenen en motoriek. 

 
Riekelt Korf, directeur 

06-49494438 


