
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ga jij deze  
kinderen je kennis  
overbrengen? 

Voor onze SBO school Park en 
Dijk in Gouda zoeken wij per 
augustus 2019 een talentvolle  
leerkracht | Unit en wtf in 
overleg 
 WIJ BIEDEN: 
> een geweldig team; 
> onderwijs dat: 

> het accent legt op motivatie;  
> evenwicht biedt tussen betekenisvol en zinvol;  
> zich richt op vermijden van negatieve stress;  
> werkt in de zone van naaste ontwikkeling;  
> leerlingsturing biedt waar mogelijk, leraarsturing waar nodig;  
>  passend is bij de ontwikkelingsleeftijd van kinderen;  
> uitgaat van talenten van leerlingen en leraren.  

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE: 
> passie heeft voor het werken met kinderen voor wie leren niet 

vanzelfsprekend is; 
> sterk én positief in de schoenen staat; 
> uit overtuiging kiest voor het protestant christelijk onderwijs; 
 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust contact met 
ons op. Heb je belangstelling? Mail je sollicitatiebrief en CV vóór 7 mei 2019 
naar hans.compagne@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.  

 
 
Park & Dijk SBO is een 
excellente protestants 
christelijke school voor speciaal 
basisonderwijs in Gouda.  
 
Park & Dijk werkt volgens het 
Nieuw Onderwijs Concept.  
Hierin staan de talenten van 
leerlingen centraal.  
 
Kijk voor een indruk op: 
https://youtu.be/jMwUz7gJhkU 
 
 
We nodigen je van harte uit om 
informatie te komen halen. 
 
Hans Compagne, directeur 
>  0182 512309 
>  06 49494326 
>  hans.compagne@d4w.nl 
>  www.d4w.nl/parkendijk 

 
 


