
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ga jij deze  
kinderen je kennis  
overbrengen? 

Voor Kindcentrum Goejanverwelle 
in Gouda zoeken wij per augustus 
2019 een leerkracht voor  
groep 7-8 | Wtf 0,575 (ma t/m wo) 

 WIJ BIEDEN: 

> een zichtbare Positive Behaviour Support (PBS) omgeving; 

> een enthousiast en collegiaal team dat in ontwikkeling is; 

> ervaren collega’s om mee samen te werken; 

> begeleiding en coaching voor startende leerkrachten. 

 

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE: 

> wil werken vanuit de kernwaarden van PBS; 

> identiteit vorm wil geven vanuit een open houding in de ontmoeting met 

andere overtuigingen; 

> positief en stimulerend naar kinderen toe is; 

> de kinderen van een bouw wil coachen in hun ontwikkeling;  

> kinderen kan prikkelen door het aanbieden van een uitdagende 

leeromgeving; 

> positief samenwerkt met teamleden en ouders. 

 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust contact met 

ons op. Heb je belangstelling? Mail je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae zo 

spoedig mogelijk naar marleen.baas@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.  

 

 

Kindcentrum Goejanverwelle: 

Voor een fijne schooltijd! 

  

Ons kindcentrum telt 300 kinderen 

verdeeld over 11 groepen en een 

peutergroep van onze 

samenwerkingspartner Quadrant. 

 
• Respect 

• Veiligheid  

• Verantwoordelijkheid 

• Samenwerking en 

• Ontwikkeling 

zijn de kernwaarden van waaruit wij 

ons pedagogisch klimaat en 

onderwijs vormgeven. 

 
VOOR MEER INFORMATIE:  

> www.d4w.nl/        

goejanverwelleschool 

> Marleen Baas (directeur)  

> 06-52395562 
 

http://www.d4w.nl/%20%20%20%20%20%20%20%20goejanverwelleschool
http://www.d4w.nl/%20%20%20%20%20%20%20%20goejanverwelleschool

