
 
 

 

De stichting protestants-

christelijk primair onderwijs 
´De Vier Windstreken´ in 
Gouda is een 
samenwerkingsverband van 
17 scholen, waarin één 
school voor sbao 
participeert. 

Kwaliteit staat bij ons hoog 
in het vaandel. 
 
De PCB Meester Lalleman is 

een moderne, christelijke 
school met 8 groepen, 

ongeveer 210 leerlingen en 
25 teamleden. Schooljaar 
2017-2018 zijn we gestart 
met een nieuw 
onderwijsconcept, waarbij 
leerlingen veel eigen 
verantwoordelijkheid 

krijgen en zelf keuzes 
mogen 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 of kijk op de 
website: 
http://www.d4w.nl/pcb-
meester-lalleman/home/ 

 
Directeur: 
 
Hilda Luiting 
Tel. 0182-375495 
      06-40604187 

hilda.luiting@d4w.nl 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste collega 

voor: 
- Unit 3, stamgroep 7: 3 dagen per week, 

woensdag, donderdag en vrijdag 

(werktijdfactor 0,575) 
 
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 coachende vaardigheden bezit 
- duidelijk en daadkrachtig is 
- uitdaging zoekt en een warm hart heeft voor boeiende 

kinderen 
- ict didactisch kan inzetten 
- graag samenwerkt met collega’s en met hen en van 

hen wil leren  
- positief samenwerkt met ouders 

 
Wij bieden: 

- een gezellig team 
- een team dat volop in ontwikkeling is en samen vorm 

geeft aan een veranderingsproces 

- kansen om het leren van de toekomst mede vorm te 
gaan geven 

- begeleiding bij het inwerken 
- een nieuw en kleurrijk gebouw 

 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Wil je komen 

kijken of een dagdeel meelopen? Neem dan gerust contact op.  
Mail je sollicitatiebrief en CV zo snel mogelijk naar: 
hilda.luiting@d4w.nl   
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