
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.

Wegens langdurige ziektevervanging zoeken wij per direct
een enthousiaste leerkracht die inzetbaar is in

groep 6 (vrijdag) en 7 (dinsdag, woensdag, donderdag).

Het betreft een tijdelijke vacature (0,4 tot 0,8 wtf) tot het einde van schooljaar
22/23. Na afloop van deze werkzaamheden kunnen we de mogelijkheid bieden om
aan onze stichting, CSG De Waard, verbonden te blijven.

School met talent!
Dat is waar CBS Keuchenius in Oud-Beijerland voor staat. Wij zijn een school die
zich inzet om de brede ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Door middel
van ‘Leren Zichtbaar Maken’ willen we de leerlingen bewuster maken en eigenaar
van hun eigen leerproces. Wij werken in jaargroepen en ‘s middags vanaf groep 5
ook in basisgroepen 5/6 en 7/8.

Kom jij met jouw talent ons team op CBS Keuchenius versterken?

Ben jij de leerkracht die
● wil werken aan een professionele cultuur via bordsessies, gezamenlijk

lesontwerp en feedback
● op een goede manier wil en kan samenwerken met collega’s, ouders en

externen
● de kwaliteiten heeft om binnen de groep een goed pedagogisch klimaat te

creëren
● passend onderwijs kan geven, met zowel oog voor de hele groep, als voor het

individuele kind
● les geeft vanuit het IGDI-model
● de christelijke identiteit vorm geeft in het dagelijks handelen

Dan zoeken we jou!

Wij bieden je
● een gemotiveerd en betrokken team waarin je jezelf mag zijn
● een team dat zichzelf en de school graag verder ontwikkelt
● een uitdagende werkomgeving waar doordacht initiatief wordt gewaardeerd
● arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO PO.

Inlichtingen
Voor inlichtingen of een afspraak voor een gesprek? Neem contact op met Anke
Ende, directeur CBS Keuchenius, telefoon 0186-618246 of 06-25538706, email
a.ende@csgdewaard.nl. Voor meer informatie over de school, zie onze website
https://keuchenius.csgdewaard.nl/

Sollicitatieprocedure
Ben jij onze nieuwe collega, stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV zo spoedig
mogelijk, per email aan pz@csgdewaard.nl ter attentie van mw A. Ende o.v.v.
‘sollicitatie CBS Keuchenius’

Graag tot ziens in Oud-Beijerland!
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