
 
 
 

De stichting protestants-

christelijk primair 

onderwijs ´De Vier 

Windstreken´ in Gouda  

is een stichting van 16 

scholen en één school 

voor sbao. 

Talent staat hoog in het 

vaandel. 

 

 

De Eendragt is een 

moderne, open 

christelijke school met 

circa 165 leerlingen.  

Wij zijn een school volop 

in ontwikkeling. Er is een 

start gemaakt met 

gepersonaliseerd leren. 

De groepen zijn verdeeld 

in 3 units; 

Unit 1- leerjaar 1, 2 en 3 

Unit 2- leerjaar 4, 5 en 6 

Unit 3- leerjaar 7 en 8 

 

 

Er wordt op leerjaar-

niveau instructie 

gegeven. De kinderen 

werken met weektaken 

en doelenbladen waarop 

ze aangeven, aan welke 

doelen ze willen werken 

en waar ze instructie 

voor nodig hebben. 

 

 

Er wordt gewerkt met 

vakspecialisten voor 

taal, spelling, lezen, 

rekenen en begrijpend 

lezen.  

 

 

Voor informatie: 

Riekelt Korf 

(directeur a.i.)  

tel. 0180-631819 of 

06-49494438 
 

 

 

 

 

 
 

Voor de Eendragt in Zevenhuizen zoeken wij  

per 1 november of z.s.m. daarna  
 

een enthousiaste leerkracht 
voor unit 2 (leerjaar 4, 5 en 6) 

 
Fulltime, parttime is ook bespreekbaar 

 

 Waarvan twee dagen in verband met 

zwangerschapsverlof (t/m april 2018)  

 
Eigenaarschap is dé rode draad in ons onderwijs 
 

 

Wij bieden: 
o gepersonaliseerd onderwijs 

o een plezierige en professionele samenwerking met 

collega’s 

o een enthousiast en collegiaal team 

o een mooi nieuw ingericht schoolgebouw  

o  een uitdagende leeromgeving voor leerlingen en  

leerkrachten 

o het werken met Snappet 

 

 

Wij zoeken een collega: 

o die christen is en wil werken op een school met een 

protestants christelijke identiteit  

o die geniet van vernieuwend onderwijs 

o die zich kan vinden in een gedeelde 

verantwoordelijkheid met collega’s 

o die positief samenwerkt met ouders 

o die een bijdrage wil leveren aan de 

onderwijsontwikkelingen van de school 

 

 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust 

contact met ons op.  

 

Heb je belangstelling? Mail je sollicitatiebrief en Curriculum 

Vitae naar eendragt@d4w.nl t.a.v. Riekelt Korf. 
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