Ga jij deze
kinderen je kennis
overbrengen?

Stichting PCPO De Vier Windstreken 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.

Voor de Prins WillemAlexanderschool in Waarder
zoeken wij een enthousiaste
leerkracht voor groep 4-5 | 23
u/w (0,5750 fte- maandag, dinsdag en
woensdag)
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE:
> de christelijke identiteit uitdraagt en respect toont voor de veelkleurigheid
van het geloof binnen de school;
> actief belijdend lid is van een protestants christelijke gemeente die de
Bijbel als inspiratiebron heeft;
> de school profileert als een plek waar kinderen, team en ouders graag
naar toe gaan;
> wil werken met leerdoelen om kinderen adaptief les te kunnen geven.
> affiniteit heeft met het werken op een dorpsschool;
> zorgt voor een veilige en prettige leeromgeving;
> bij voorkeur in het bezit is van de gymbevoegheid.
WIJ BIEDEN:
> een enthousiast team;
> een school waar de kinderen, ouders en leerkrachten samen werken aan
ontwikkeling in verbondenheid met elkaar.
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust contact met
ons op. Heb je belangstelling? Mail je sollicitatiebrief en CV vóór 1 maart
2021 naar john.beurskens@d4w.nl met een cc naar sollicitaties@d4w.nl.

De Prins Willem Alexanderschool is een school met ruim
120 kinderen.
We werken klassen doorbrekend.
Wij werken nauw samen in
verschillende ruimtes. We zijn
een enthousiast en lerend team
dat onderzoeksmatig werkt in
leerwerkgemeenschappen.
VOOR MEER INFORMATIE:
> www.d4w.nl/prins-willemalexanderschool
> John Beurskens (directeur)
> 0348 501661/06-38018261

