
Christelijke Scholengroep De
Waard heeft zestien scholen
onder haar bestuur, bestaande
uit veertien scholen voor
basisonderwijs, één school voor
SBO en één school voor ZML.
Tevens verzorgen wij het
onderwijs op de AZC-school Het
Uitzicht in Maasdam.

De scholen staan verspreid in de
Hoeksche Waard. Eén school,
een dependance van de school
voor SO, bevindt zich in
Middelharnis.

De scholen worden door ca.
2900 leerlingen bezocht. Er
werken 350 personeelsleden.

De leiding van CSG De Waard ligt
bij de bestuurder a.i., die wordt
ondersteund door het
bovenschools managementteam
en het bestuurskantoor.

Met ingang van maandag 9 januari 2023 zoeken wij voor CBS De Bron te
Numansdorp

een enthousiaste fulltime of parttime leerkracht
(bij voorkeur voor de onder- of middenbouw)

Op De Bron ontwikkelt een enthousiast en betrokken team toekomst- en kindgericht
onderwijs: de zichtbaar lerende leerling staat centraal!

Met elkaar geven we deze ontwikkeling vorm, zodat leerlingen leren zichzelf aan te
sturen, werken met persoonlijke doelen en bewust aan het leren zijn.
Meerdere onderwijsassistenten ondersteunen het onderwijsproces.

Met elkaar bouwen we zo onze schoolbrede pedagogische en didactische lijn.
Verwachten, voorleven en aanleren van gezond gedrag, zowel sociaal-emotioneel

als fysiek, vormt voor ons de basis.

Wij zoeken een leerkracht die
● wil werken vanuit zijn/haar passie op een school waar het ontwikkelen van

goede sociale vaardigheden als fundament wordt gezien
● wil werken aan een verbetercultuur via bordsessies, feedback en leerlinginput
● les kan geven op meerdere niveaus en daarbij leerlingen kan aanspreken op

eigen verantwoordelijkheid, loslaten, voorzien van heldere grenzen, en ruimte
kan laten voor creativiteit en inspiratie

● mee kan werken aan een rijke leeromgeving binnen en buiten de klas
● een goed pedagogisch-didactisch klimaat versterkt en ondersteunt
● wil werken in een open sfeer, zodat we van en met elkaar leren
● vanuit zijn/haar christelijke identiteit kinderen en ouders voorleeft hoe we met

elkaar om willen gaan
● kan lesgeven met behulp van het IGDI/EDI model

Wij bieden onze nieuwe collega
● een gezellig en gemotiveerd team dat zichzelf en de school graag verder

ontwikkelt;
● een uitdagende werkomgeving waar doordacht initiatief gewaardeerd wordt;
● een prettig ingericht schoolgebouw als werkomgeving;
● salariëring en rechtspositie conform de CAO PO

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Sonja Hollemans, leerkracht en
coördinerend lid van De Bron. Telefoonnummer: 06 54392903,
https://debron.csgdewaard.nl

Sollicitatiebrieven
Sollicitatiebrieven kunt u, uiterlijk 25 november 2022, mailen naar
pz@csgdewaard.nl, ter attentie van mevr. S. Hollemans, o.v.v. sollicitatie leerkracht
De Bron.

Gesprekken
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 28 november. Het
geven van een proefles kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
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