
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ga jij deze  
kinderen je kennis  
overbrengen? 

Voor de Koningin 
Wilhelminaschool in Gouda  
zoeken wij per augustus 2019 
een leerkracht voor de 
onderbouw | Wtf 0,575 
 WIJ BIEDEN: 
> een kleinschalige stadsschool waar de kinderen centraal staan; 
>  een gezellige school met betrokken en loyale ouders en leerkrachten; 
>  een mooi ingezet traject m.b.t. gepersonaliseerd leren. 
 
WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE: 
> recht doet aan onze open christelijke identiteit; 
>  een visie heeft op onderwijs; 
>  ruimte geeft aan leerlingen om zich te ontwikkelen en hun talenten ziet; 
>  goede communicatieve vaardigheden bezit richting collega’s, ouders en 

leerlingen; 
>  nauw kan samenwerken met de collega’s. 
 
INTERESSE: 
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 johan.moen@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 Koningin Wilhelminaschool is 
een open christelijke school waarin 
de ontmoeting centraal staat, vanuit 
de overtuiging dat elk mens 
gelijkwaardig en waardevol is. De 
school is sinds 1953 gevestigd aan 
de Willem de Zwijgersingel in 
Gouda. De school is een kleine 
overzichtelijke stadsschool, 
waardoor iedereen elkaar snel 
kent. Veiligheid en gezelligheid zijn 
belangrijke voorwaarden voor ons 
schoolklimaat. De school staat 
open voor alle kinderen en ouders 
die zich kunnen vinden in onze 
missie en visie op onderwijs en 
onze christelijke identiteit willen 
respecteren. Op dit moment 
telt de school 135 leerlingen.  
 
Directeur: Johan Moen (tel. 0182-
513746/ 06-49494313) 
 


