
 
 

 

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 Morgenster is een 

moderne, christelijke school 

met 6 groepen, ongeveer 
135 leerlingen en 10 
teamleden. Voor meer 
informatie zie ook de 
website: 
www.d4w.nl/morgenster 
 

Contact: 
Tel. 0182-501534 
Vragen naar: 
Maaike van Eck 
(directeur) 
Maaike.van.eck@d4w.nl 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een 

leerkracht voor groep 
7/8 voor 0,4 fte 
 
Het gaat om een zwangerschapsverlof die 

overgaat in ouderschapsverlof. Het 
zwangerschapsverlof start op 12 november 

2018 en het ouderschapsverlof eindigt op 19 
juli 2019  
 

Wij bieden: 

• 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 in kwijt kunt 

 

Wij zoeken een enthousiaste collega die: 

 

• vanuit zijn / haar eigen betrokkenheid het 

protestants christelijke karakter van de school mede 

wil vormgeven en de ontmoeting met andere 

overtuigingen niet uit de weg gaat 

• een stevig pedagogisch klimaat neer kan zetten 

waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en naar 

hartenlust (samen) kunnen leren 

• Ervaring heeft in het werken in de bovenbouw  

• Zicht heeft op opbrengsten en weet hoe deze positief 

te beïnvloeden 

• uitdagingen zoekt, initiatieven neem en een warm 

hart heeft voor kinderen 

• visie heeft op het leren van kinderen in deze tijd 

• bekend is met het voeren van kindgesprekken of 

bereid is dat te doen 

• kan samenwerken met de collega van 7/8, de ouders 

en het team om de ontwikkeling van de kinderen te 

verstevigen 

 

 

 

Reacties z.s.m. mailen naar maaike.van.eck@d4w.nl.  
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