
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ga jij deze  
kinderen je kennis  
overbrengen? 

Voor de Nessevliet in Oud  
Verlaat zoeken wij per 2 maart 2020 
tot de zomervakantie een 
enthousiaste onderwijsassistent 
voor unit 1 | 23 u/w 0,75 (ma t/m do)  
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA: 
> die geniet van vernieuwend onderwijs; 
> die het team van unit 1 kan ondersteunen in het begeleiden van de 

kinderen; 
> die positief samenwerkt met ouders; 
> die christen is en vorm wil geven aan de open positief christelijke  

levensovertuiging van de school;  
>  die creatief is. 
WIJ BIEDEN: 
> gepersonaliseerd onderwijs; 
> een plezierige samenwerking met collega’s; 
> een enthousiast en collegiaal team; 
> een mix van monumentaal en nieuwbouw om in te werken; 
> een uitdagende leeromgeving voor leerlingen en leerkrachten. 
 
INTERESSE: 
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Heb je 
belangstelling? Mail je sollicitatiebrief en CV voor 17 januari 2020 naar 
nessevliet@d4w.nl t.a.v. Janneke Meijers met een cc aan 
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.  

 
 
De Nessevliet is een moderne, 
open christelijke school met 
circa 150 kinderen in een 
monumentaal gebouw. 
 
De Nessevliet is een school volop 
in ontwikkeling en beweging, die de 
uitdaging aangaat om werkelijk het 
kind centraal te zetten in ons 
onderwijs. Een school waar 
kinderen met plezier leren en hun 
talenten ontwikkelen. Waar 
leerkrachten vanuit hun kracht 
lesgeven en begeleiden. 

 
VOOR MEER INFORMATIE:  
> www.d4w.nl/nessevliet 
> Janneke Meijers (directeur)  
> 010 45 50 269 
 


