
 

 
 
 
 
 
 

Ga jij deze kinderen van 
De Westerschool in 
Gouda jouw kennis 
overbrengen?   

 

Per 1 oktober a.s. zoeken 
wij voor groep 7/8 een full-
time leerkracht | 40 uur per 
week  

WIJ BIEDEN: 

> een groot gezellig team met een collegiale, open instelling naar elkaar; 

> afwisselend werk waar je je energie en ideeën in kwijt kunt; 

> een spannende omgeving die in ontwikkeling en verandering is; 

> de mogelijkheid tot het volgen van een oriëntatietraject op  

leidinggevende taken. 

 

WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIASTE COLLEGA DIE: 

> een aantal jaar ervaring heeft in een bovenbouwgroep; 

> vanuit eigen betrokkenheid het protestants christelijke karakter van de 

school mede wil vormgeven en de ontmoeting met andere overtuigingen 

niet uit de weg gaat; 

> houdt van omgaan met boeiende leerlingen en hun ouders, met 

verschillende sociale en culturele achtergronden; 

> samen kan werken met collega’s op de werkvloer;  

> flexibel is; 

> ervan geniet om mee te zoeken naar de concrete invulling van 

onderwijsvernieuwing; 

> zicht heeft op leerlijnen. 

 

 

Stichting PCPO De Vier Wind-

streken verzorgt protestants 

christelijk en interconfessioneel 

onderwijs in Gouda en 

omgeving.  

 

Op de zestien basisschoollocaties 

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 Westerschool is een 

moderne, christelijke school  

met ongeveer 300 kinderen. De 

school is volop in ontwikkeling 

waarin het kind centraal staat. In 

de middagen wordt 

groepsdoorbrekend gewerkt.  

 

 

VOOR MEER INFORMATIE:  

> www.d4w.nl/westerschool 

> Agnes Dreier (directeur)  

> 0182-514324 

 

 

Ben je geïnteresseerd en wil je 

meer weten? Neem dan gerust 

contact met ons op, of kom 

vrijblijvend kennismaken. Heb je 

belangstelling? Mail je 

sollicitatiebrief en CV uiterlijk 28 

september naar 

agnes.dreier@d4w.nl met een cc 

naar sollicitaties@d4w.nl. 
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