De Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel is
verantwoordelijk voor drie basisscholen, nl. de Admiraal De
Ruyterschool, de Jacobus Koelmanschool en de Johannes
Calvijnschool.
Het totale aantal leerlingen op de drie scholen bedraagt
momenteel ca. 700.
Het bestuur gaat uit van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten
(in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk, de Protestantse
Kerk in Nederland (Hervormde Gemeenten van Gereformeerde
signatuur).
Personeel en leerlingen zijn aangesloten bij voornoemde
kerkgenootschappen, bij het Hervormd Lokaal of bij de
Christelijke Gereformeerde Kerken (Bewaar het Pand).

In verband met het vertrek van een collega naar de Admiraal De Ruyterschool,
ontstaat op onze school per DV 1 augustus 2021 een vacature.

Wij zijn op zoek naar een:

Leerkracht groep 5
Omvang: 2 ½ of 3 dagen per week (fulltime is ook mogelijk)
Wij zoeken iemand die:
 de grondslag van de school, Gods onfeilbaar
Woord en de Drie Formulieren van Enigheid,
onderschrijft en die ook wil naleven, zowel
binnen als buiten de school;
 (belijdend) lid is van één van de aangesloten
kerken;
 zich van harte inzet voor de kinderen;
 graag wil samenwerken met collega’s en
ouders;
 bereid is in teamverband een inhoudelijke
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
ons onderwijs;
 ‘rust-reinheid-regelmaat’ hoog in het vaandel
heeft staan;
 gedreven, flexibel en stressbestendig is;
 bij voorkeur ervaring heeft in de
middenbouw

Wat hebben wij je te bieden?
 Werken op een school die qua ontwikkeling
voortdurend in beweging is;
 Veel ruimte, vertrouwen en
verantwoordelijkheid;
 Een fijn team om in te werken;
 (Inwerk)begeleiding;
 Werken in een gerenoveerd schoolgebouw
 Als je bevoegd bent voor het geven van
bewegingsonderwijs, is fulltime werken bij
ons ook mogelijk.

Kom jij ons team versterken?
Bekijk voor meer informatie onze website en/of
neem contact op met de directeur voor een
vrijblijvend gesprek:
A.M. (Arie) Casteleijn, directeur
Tel. (0180) 52 05 60 of (06) 51 84 92 68
Mail je sollicitatiebrief met motivatie en C.V.
uiterlijk DV zaterdag 10 juli a.s. per e-mail
naar het College van Bestuur via Wilma Kooiman,
managementassistent, w.kooiman@sggkrimpen.nl
De sollicitatiegesprekken zijn nog niet ingepland.

