
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ga jij deze  
kinderen je kennis  
overbrengen? 

Voor de Immanuëlschool in 
Oudewater zoeken wij per 
augustus 2019 een leerkracht 
voor de middenbouw | Wtf 0,575  
 
De Immanuelschool, gelukkig leren voor elk kind! 
 
 
WIJ BIEDEN: 
> een leuke groep met leergierige en enthousiaste kinderen; 
> ondersteuning voor jou als nieuwe collega; 
> een school in ontwikkeling; 
> een hardwerkend en betrokken team; 
> een school in een mooi 750 jaar oud stadje in het Groene Hart. 
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE: 
> achter de christelijke identiteit van de school staat en in staat is om vanuit 

eigen betrokkenheid het christelijk karakter van de school vorm te geven; 
> positief en stimulerend naar kinderen toe is; 
> positief samenwerkt met teamleden en ouders/verzorgers; 
> wil werken vanuit de visie van de school; 
> het werken op de basisschool een uitdaging vindt. 
INTERESSE: 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust contact met   
ons op en/of kom eens langs (Hanneke van der Snoek, directeur tel. 0348-  
561614 (school) of 06-28698860. Ben je enthousiast geworden? Stuur dan   
vóór 7 mei 2019 je sollicitatie incl. CV naar immanuelschool@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.  
 
De Immanuelschool is een school 
waar de Bijbel als bron (inspiratie 
tot handelen) en richtsnoer wordt 
gebruikt. Respect, openheid en 
vertrouwen zijn belangrijke 
elementen van het pedagogisch 
klimaat op onze school. Kinderen 
verschillen van elkaar en deze 
verschillen zijn uitgangspunt voor 
het pedagogisch en didactisch 
handelen. Naast het aanbieden van 
basiskennis voor alle kinderen, 
komen wij in onze manier van 
werken tegemoet aan en hebben 
zorg voor de individuele talenten 
van kinderen. 
Wij leren kinderen 
verantwoordelijkheid te dragen en 
bevorderen de zelfstandigheid en 
de samenwerking. Wij stimuleren 
hierbij de eigen inbreng van 
kinderen. 
 


