
 

 

 

 

 

 
 

 
De School met de Bijbel in Streefkerk is een basisschool in het mooie polderlandschap van de 

Alblasserwaard waar christelijk onderwijs op reformatorische grondslag wordt gegeven. Gods 

Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften hanteren we als norm in alle keuzes die 

we maken. 

 

Wij zijn op zoek naar een: 

- Leerkracht groep 2 i.c.m. IB/projectleider onderbouw 

- Leerkracht groep 6 

 

Vacature A: Leerkracht groep 2 i.c.m. Intern Begeleider onderbouw (gr. 1, 

2 en evt. 3). Je geeft (op termijn) als projectleider ‘onderwijs’ ook 

leiding aan de onderwijskundige ontwikkeling in de kleuterbouw.  

  

 Deze vacature is zeer geschikt voor kandidaten die veel expertise en/of 

ervaring hebben m.b.t. de kleuterontwikkeling, door willen groeien in 

hun vak, naast het lesgeven een extra uitdaging zoeken/nodig hebben, 

maar niet fulltime willen/kunnen werken! 

 De taak van ‘projectleider’ komt voort uit onze ideeën over de inzet van 

personeel en de ontwikkeling die we als team/school doormaken. Het is 

geen functie en heeft dus een andere invulling dan de rol van een zgn. 

‘teamleider’ of ‘onderbouwcoördinator’. Bel voor meer info! 

 

Benoemingsomvang:  lesgevende taken: maandag + woensdag   

 IB taken/projectleider: 4 uur per week. Deze uren zijn naar eigen inzicht 

in te delen. Eén dag in de twee weken behoort ook tot de 

mogelijkheden.  

 

Met ingang van:  cursusjaar 2020-2021 met uitzicht op een vaste aanstelling.    

  



 

 

 

 

 

Vacature B:  Leerkracht groep 6 

Benoemingsomvang:  2 tot 2,5 dag. Bij voorkeur maandag-dinsdag of donderdag-vrijdag. De 

omvang is in overleg evt. uit te breiden met de woensdagmorgen.  

  

 Voor deze vacature zoeken we bij voorkeur een afgestudeerde 

leerkracht. Tegelijkertijd nodigen we ook zij-instromers en duaal 

studenten met een heldere motivatie, uit om te solliciteren.  

   

Met ingang van: 31 augustus t/m medio januari 2021 (zwangerschapsverlof) met 

aansluitend een verlengde aanstelling tot 31 juli 2021. De kans op een 

vaste aanstelling zal afhankelijk zijn van de aanwezige formatieruimte in 

2021-2022.   

 

 

Wij zoeken iemand die: 

 In leer en levenshouding past binnen de reformatorische identiteit van de school; 

 (Belijdend) lid is van één van de kerken op gereformeerde grondslag zoals vermeld in 

ons identiteitsprofiel1; 

 Een actieve, lerende houding heeft die op ontwikkeling gericht is;  

 Warm loopt voor onze ideeën over goed christelijk onderwijs en kan uitleggen op 

welke manier hij/zij hieraan bij kan dragen; 

 Zelf ook ideeën heeft over goed kleuteronderwijs (vacature A); 

 In het bezit is van een afgeronde IB opleiding of ambitie heeft om deze opleiding te 

gaan volgen (vacature A). 

 

Wij bieden je: 

 Veel ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid; 

 Inwerkbegeleiding; 

 Een gezellig, saamhorig team; 

 Een school die werkt vanuit een duidelijke visie op onderwijs en de inzet van personeel;  

 De mogelijkheid om een IB opleiding te volgen en/of de Post-HBO opleiding tot 

specialist jonge kind  

 Coaching bij de taak van IB-er/projectleider; 

 Salariëring conform cao; salarisschaal L10 voor lesgevende taken (IB taken salarisschaal 

L11) 

 

                                                           
1 Op te vragen bij de directeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

Twijfel je nog? Neem gerust contact op met H.J. (Heidi) den Ouden, directeur, telefoon 0184-

681120 (school) of 0182-795545 (privé) voor een vrijblijvend gesprek (al dan niet d.m.v. een 

videoverbinding).  

Een kennismakingsbezoek aan de school is momenteel helaas niet mogelijk door de 

beperkende maatschappelijke omstandigheden.   

 

Je sollicitatiebrief voor één van beide vacatures inclusief je C.V. (voorzien van een 

maatschappelijke en kerkelijke referentie), kun je t/m D.V. zaterdag 11 april sturen naar 

de directeur van de school, mevr. H.J. (Heidi) den Ouden h.denouden@smdbstreefkerk.nl  

 

We zien je brief met belangstelling tegemoet! 
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