
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ga jij het team en deze 
kinderen van PCB Mr. 
Lalleman in Moordrecht 
jouw kennis overbrengen?   
 

Per 1 mei 2020 zoeken wij 
een IB-er (intern 
begeleider) voor 12 – 16 
uur per week | 0,3 – 0,4 fte 
WIJ BIEDEN: 
> een gezellig team dat volop in ontwikkeling is en samen vormgeeft aan 

een veranderingsproces; 
>  kansen om het leren van de toekomst mede vorm te gaan geven; 
> begeleiding bij het inwerken; 
> een nieuw en kleurrijk gebouw. 
 
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE: 
> vanuit eigen betrokkenheid het protestants christelijke karakter van de 

school mede wil vormgeven; 
>  enthousiast meedoet met ons nieuwe onderwijsconcept; 
>  leerling- en leerkrachtcoachende vaardigheden bezit; 
>  duidelijk en daadkrachtig is; 
>  uitdaging zoekt en een warm hart heeft voor boeiende kinderen; 
>  graag samenwerkt met collega’s en met hen en van hen wil leren;  
>  positief samenwerkt met ouders. 
 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust contact met 
ons op. Heb je belangstelling? Mail je sollicitatiebrief en CV naar 
olga.dijkstra@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 PCB Meester Lalleman is 
een moderne, christelijke 
school met 7 groepen, ongeveer 
180 leerlingen en 20 teamleden.  
Binnen ons onderwijsconcept 
krijgen leerlingen veel eigen 
verantwoordelijkheid en mogen ze 
zelf keuzes maken. Naast de 
cognitieve ontwikkeling is 
er ook veel aandacht voor de totale 
ontwikkeling als mens. De kinderen 
leren en werken in 3 units. Ze 
starten en eindigen de dag in een 
stamgroep. 
Daarnaast werken we met 
de principes van De Vreedzame 
School, waarbij oor en oog hebben 
voor elkaar (leerling, leerkracht, 
ouder) uitgangspunt is. 
 
Voor meer informatie, bel gerust, 
kom vrijblijvend langs of kijk op de 
website: 
www.d4w.nl/pcb-meester-lalleman 
Annemieke den Boer/Olga 
Dijkstra  
Tel. 0182-375495 

eester Lalleman

Protestants Christelijke
Basisschool


