
 
 

 
 
Immanuëlschool, 
Kluwen 5, 
3421 KW – Oudewater. 
Tel.: 0348 561614. 
e-mail: immanuelschool@d4w.nl 

website : d4w.nl – scholen - 
Immanuëlschool 

 
De Immanuëlschool maakt 
deel uit van P.C.P.O. ‘De Vier 
Windstreken’.  
Dit is een 
samenwerkingsverband  

van scholen in de omgeving 
van Gouda met zo’n 3000 
leerlingen. 
 
Onze school telt 
ongeveer 170 leerlingen 
verdeeld over 7 groepen. 

De Immanuëlschool 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, willen wij in onze 
manier van werken tegemoet 
komen aan en zorg hebben 
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.  

 

 

 

Immanuëlschool, een open protestants-christelijke 

basisschool, waar ieder kind uniek mag zijn 

 

 

Wij zoeken een  

 

Leerkracht groep 6/7 (wtf 0,35 – 0,425) 

 

vanaf 14 mei 2018 voor aan het begin van de week.  

 

 

Ben jij: 

 (Bijna) klaar met de Pabo? 

 Op zoek naar tijdelijk werk? 

 Een parttime baan? 

 

 

                        

Je treft aan: 

 leergierige en enthousiaste kinderen; 

 ondersteuning voor je, als nieuwe collega; 

 een school in ontwikkeling; 

 een hard werkend en betrokken team; 

 een school in een mooi 752 jaar oud stadje in het Groene 

Hart. 

 

 

Wij zoeken een leerkracht die: 

 in staat is om vanuit betrokkenheid het christelijk 

karakter van de school vorm te geven in de omgang met 

de kinderen; 

 positief en stimulerend naar kinderen toe is; 

 positief samenwerkt met teamleden en ouders; 

 wil werken vanuit de visie van de school; 

 het werken op de basisschool een uitdaging vindt; 

 geniet van de ontwikkelingsstappen die kinderen zetten. 

 

 

 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact 

met ons op en/of kom eens langs. Mark Woudstra (schoolleider) 

tel. 0348-561614 (school) of 06-49494329.  

 

Heb je belangstelling? Reageer direct per email naar 

immanuelschool@d4w.nl. 

 

 

mailto:immanuelschool@d4w.nl
mailto:immanuelschool@d4w.nl

