
 

 

 

 

 

 
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 3  

 
Benoemingsomvang:  0.1250 – 5 uur per week (elke woensdagmorgen) 

Met ingang van:  D.V. 11 november 2020 tot zomervakantie 2021  

 

In verband met het zwangerschapsverlof van één van onze collega’s zijn wij op zoek naar een collega 

die ons tijdelijk uit de brand kan helpen. Tegelijkertijd en/of na het dienstverband verkennen we graag 

vrijblijvend de mogelijkheid om aan de school verbonden te blijven als invalleerkracht.  

 

Wij zoeken iemand die: 

 De grondslag van de school, Gods onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, 

onderschrijft en dit in leer en leven uitdraagt zowel binnen als buiten de school; 

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

identiteitsprofiel1; 

 Hart heeft voor kinderen en tegelijkertijd duidelijk leiding kan geven aan een groep; 

 Om kan gaan met verschillen tussen leerlingen; 

 Flexibel en enthousiast is;  

 Voldoende inzicht in de inhoud en opbouw van de lesstof heeft;  

 Goed wil en kan samenwerken met de duo-collega.  

 

Wij bieden je: 

 Professionele ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid; 

 (Inwerk)begeleiding om snel wegwijs te kunnen worden in onze school;  

 Een gezellig, saamhorig team; 

 Een fijne, samenbindende gemeenschap van ouders, leerkrachten en leerlingen. Bij ons zul je je 

snel op je gemak voelen.  

 Salariëring conform CAO Primair Onderwijs 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Op te vragen bij de directeur 



 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie… 

Ben je geïnteresseerd, wil je meer weten over onze school of de functie? Kom geheel vrijblijvend langs 

of neem telefonisch contact op met mw. H.J. (Heidi) den Ouden 0182-795545 

 

Sollicitatie  

Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en CV met een maatschappelijke en kerkelijke referentie, 

kun je t/m D.V. zaterdag 10 oktober sturen naar de directeur, mw. H.J. (Heidi) den Ouden 

h.denouden@smdbstreefkerk.nl  

 

Sollicitaties kunnen tijdens de looptijd van de vacature alvast in behandeling genomen worden. 

 

 

We zien je brief met belangstelling tegemoet! 
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