
 

Leerkracht groep 3 

 

Rehobothschool Waddinxveen (0,6250 WTF) 

2,5 dagen per week  

Vanaf januari 2022 hebben we een nieuwe topleerkracht nodig voor onze groep 3a. Ben jij die juf of 
meester? Dan komen we graag met je in contact. 

Wie zijn wij 

Op onze school staat de Bijbelse opdracht centraal om te werken aan de optimale ontplooiing van de 
kinderen. Wij hechten veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat dat zijn basis vindt in 
christelijk onderwijs. We werken aan de vorming van kinderen tot zelfstandige en verantwoordelijke 
individuen. We maken hierbij gebruik van de Kanjertraining. 

Als betrokken onderwijsprofessionals werken we vanuit een liefdevolle en kindgerichte aanpak. Dit 
vertaalt zich bijvoorbeeld in een positieve benadering en een feedback cultuur. 

Wij zijn de spiegels van Gods licht. In ons werken en leven zijn wij een voorbeeld voor de kinderen en 
voor elkaar.  

In alles wat wij doen, zijn wij gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat vraagt van ons 
voortdurend kritisch te zijn op ons eigen handelen. Wij gaan voor onze doelen en houden daarbij 
nauwkeurig de voortgang en de resultaten in de gaten.  

Zoals u kunt lezen vinden wij het erg belangrijk dat ieder kind zich binnen onze school optimaal kan 
ontwikkelen. We willen ruimte bieden voor verschillen die er zijn tussen kinderen en ons onderwijs 
hierop inrichten, zodat ieder kind krijgt wat het nodig heeft. We vinden het belangrijk dat we de 
kinderen ook bijbrengen dat ieder mens voor God van gelijke, grote waarde is en daarom van ons 
ook ruimte moet krijgen. Daarnaast willen we ook in ons motto tot uitdrukking laten komen dat wij 
hiervoor ook weer de ruimte krijgen van God, om christelijk onderwijs te geven, gericht op de 
Toekomst.  

 

 

 

 



Wie zoeken wij 

Wij zoeken een collega die… 

• De grondslag van de school van harte onderschrijft, in handel en wandel een bijbelgetrouw christen 
is en kerkelijk meelevend is met een kerk binnen de gereformeerde gezindte die de drie formulieren 
van enigheid ondertekent.  

• Duidelijk is, structuur kan bieden kan organiseren en differentiëren. 
• Een warm hart heeft voor kinderen en zich wil inzetten voor een veilig klimaat in de klas waarin alle 

kinderen zich thuis voelen.  
• Een goede band met ouders kan opbouwen en collegialiteit hoog in het vaandel heeft staan. 
• Mede verantwoordelijk wil zijn voor het resultaat van de gehele school en actief wil meewerken aan 

het dagelijks verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs door o.a. een onderzoekende houding. 
• Breed inzetbaar is  en in de toekomst mogelijk ook wil lesgeven in de midden- en bovenbouw. 

Wat bieden wij 

• Een fijne werkplek in een pas volledig gerenoveerde school. 
• Een uitdagende leeromgeving, een professioneel, warm en enthousiast team met een open cultuur 

en betrokken ouders; 
• Begeleiding en coaching waar nodig en/of gewenst; 
• Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren; 
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en opname in het 

pensioenfonds ABP. 

Informatie 

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan de functie-eisen? Verstuur dan je korte motivatie en je 
CV zo spoedig mogelijk. Voldoe je niet aan de functie-eisen, maar denk je toch de ideale kandidaat te 
zijn? Bel dan voor meer informatie en een kennismaking.  

Meer informatie over de school kunt u vinden op onze website: 
www.nhsrehoboth.nl 

Contactpersoon: Pieter Beens, directeur 

Telefoon: 0182 61 78 46  
E-mail: directie@nhsrehoboth.nl 

http://www.nhsrehoboth.nl/
mailto:directie@nhsrehoboth.nl

