
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ga jij deze  
kinderen je kennis  
overbrengen? 

Voor De Morgenster in 
Haastrecht zoeken wij per 1 
januari 1 of 2 leerkrachten voor 
een instroomgroep 1 | Wtf 0,9 (36 

uur per week) 
 

WIJBIEDEN: 

> een gezellig team, dat groots is in het samenwerken op een kleine school; 

>  een professioneel team dat elkaar feedback geeft, de dialoog aangaat over 

goed onderwijs en gezamenlijk weet wat kwalitatief goed onderwijs op de 

Morgenster betekent; 

>  begeleiding bij het inwerken; 

>  een gelukkige school met enthousiaste kinderen waar je al je ideeën en 

energie kwijt kunt; 

>  voorlopig een tijdelijke benoeming tot 1 augustus 2020. 

 

WIJ ZOEKEN 1 (OF 2) ENTHOUSIASTE COLLEGA(S) DIE: 

> oog heeft voor de unieke eigenschappen van de kinderen en ruimte geeft 

aan kwaliteiten en talenten van de kinderen; 

> een protestants-christelijke identiteit of achtergrond heeft; 

> er bewust voor kiest om te werken in het christelijk onderwijs; 

> een goed leer- en leefklimaat neer kan zetten waarin de kinderen kunnen 

groeien; 

> uitdagingen zoekt en initiatieven neemt in samenwerking met het team; 

> visie heeft op het leren van kinderen in deze tijd. 

 

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 Morgenster is een moderne, 

christelijke school met 6 groepen, 

ongeveer 150 leerlingen en 10 

teamleden. Voor meer informatie 

zie ook de website: 

www.d4w.nl/morgenster 

 

MEER INFORMATIE: 

Neem gerust contact met ons op: 

Tel. 0182-501534 

Vragen naar: 

Maaike van Eck 

(directeur) 

maaike.van.eck@d4w.nl 
 

INTERESSE: 

Heb je belangstelling? Mail je 

sollicitatiebrief en CV uiterlijk 13 

november 2019 naar 

maaike.van.eck@d4w.nl met een 

cc naar sollicitaties@d4w.nl. 

 
 
Gesprekken worden gepland in 
week 45. 
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