
        

 

 

 

 

Het bestuur van De Hoeksteen is voor de Eben-Haëzerschool  

in Oud-Beijerland op zoek naar: 

 

Leerkrachten onderbouw  
 

Heb jij hart voor kinderen? Neem de uitdaging aan! 

 

Omschrijving vacature: 

In de onderbouw van de school is er per 1 mei vacatureruimte in de onderbouw. We zoeken leerkrachten voor een 

combinatiegroep 1-2 en een groep 2. De werkdagen voor de combinatiegroep 1-2 zijn in principe maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag om de week. De werkdagen voor groep 2 zijn in principe maandag, dinsdag en vrijdag om de week. Er is zowel voor 

fulltimers als voor parttimers een mogelijkheid om te solliciteren. We nodigen iedereen uit om te solliciteren. Of je nu net van de 

pabo komt, jarenlang ervaring hebt, een duale studie volgt etc. 

 

Het is zeker mogelijk om na de zomervakantie bij ons te blijven werken. Er is dus uitzicht op een vast contract. Daarnaast zijn er 

diverse mogelijkheden om lesgevende taken op de Eben-Haëzerschool te combineren met een andere taak op de scholen van de 

vereniging zoals het geven van gym, het inwerken van nieuwe collega’s, lesgeven in een plusklas etc. etc.   

 

Kortom; neem contact op en informeer naar de mogelijkheden! 

 

 Wij zoeken leerkrachten die: 

• van harte achter de identiteit van onze school staat en deze graag uitdraagt naar anderen; 

• de ambitie heeft om kwalitatief goed onderwijs te geven en zich hier volledig voor wil inzetten; 

• een warm hart heeft voor kinderen; 

• oog heeft voor de groep als geheel en het individuele kind; 

• kan reflecteren op het eigen functioneren en wil werken aan zowel persoonlijke als schoolbrede onderwijsontwikkeling 

• samenwerking in het team belangrijk vindt. 

• (doop)lid is van één van de reformatorische kerken.  

 

We bieden:  

• een prettige leer- en werkomgeving met enthousiaste collega’s die samen werken aan dezelfde missie; 

• betrokken collega’s die voor je klaar staan en met je mee willen denken; 

• volop kansen en mogelijkheden om met behulp van cursussen, studies en/of masters te professionaliseren; 

• goede begeleiding bij het inwerken aan de hand van een gedegen inwerkplan; 

• een mooi schoolgebouw. 

 

Meer weten?  

Onderstaande personen staan je graag te woord. Maak ook gerust een afspraak om eens langs te komen. 

Directeur Contactpersoon onderbouw 

Dhr. A. Romijn Mevr. M.C. van Gurp-Khirandish 

School: 0186-615923 

Privé:    06-53238171 

School: 0186-615923 

Privé: 06-12402153 

 

Solliciteren 

Sollicitaties (voorzien van CV inclusief onderwijskundige en kerkelijke referenties) kunnen per mail voor 28 januari 2023 verzonden 

worden aan, dhr. Y. Paans, bestuurder. 

Graag uw sollicitatie versturen naar de volgende mailadressen: info@hoeksteenscholen.nl en a.romijn@ebenhaezerschool.nl  
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