
 

 

 

 

 

 

 
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 midden- of bovenbouw 

De vacature ontstaat door een uitbreiding van het aantal groepen in het cursusjaar 2021-2022. We gaan 

graag met u in gesprek over een goed loopbaanperspectief.    

 

Benoemingsomvang: 3 (incl. de woensdagmorgen) tot 5 dagen per week.  

Een lagere benoemingsomvang is bespreekbaar tot een minimum van 2 

dagen.  

Groep: in overleg vast te stellen 

Met ingang van:  cursusjaar 2021-2022 

 

Wij zoeken iemand die: 

 Past binnen de reformatorische identiteit van de school en hier in leer en leven naar handelt; 

 (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;  

 Graag meedenkt in de ontwikkeling van ons onderwijs; 

 Zich in wil spannen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;  

 Helder communiceert en goed kan luisteren; 

 Bij voorkeur ervaring heeft in het onderwijs. 

Wij bieden je: 

 Veel ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid; 

 Inwerkbegeleiding; 

 Een gezellig, saamhorig team. De cultuur kenmerkt zich door betrokkenheid, vakmanschap, 

het delen en dragen van verantwoordelijkheid in het verder ontwikkelen van ons onderwijs;  

 Betrokken ouders om fijn mee samen te werken; 

 Een unieke plaats om te werken: te midden van de weilanden en grenzend aan de Lek.  

 

Heb je interesse? Neem gerust contact op met mevrouw H.J. (Heidi) den Ouden, directeur, telefoon 

0184-681120 voor een vrijblijvend gesprek/bezoek.  

Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en CV, kun je t/m D.V. woensdag 16 juni sturen naar  

H.J. (Heidi) den Ouden h.denouden@smdbstreefkerk.nl  

 

We zien je brief met belangstelling tegemoet! 

                                                           
1 Op te vragen bij de directeur 
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