
 

 

 

 

 

 

 
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 7 
De vacature ontstaat doordat een collega met zwangerschapsverlof gaat. Na de periode van verlof bestaat de 

mogelijkheid om het dienstverband tot zomervakantie te verlengen voor de woensdagmorgen in dezelfde groep 

i.v.m. ouderschapsverlof. Wil je na de periode van verlof bij ons blijven werken? Vraag naar de mogelijkheden!   

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag 

Benoemingsomvang: 25 klokuren | 0.6250 wtf 

 

Met ingang van maandag 15 november 2021 tot medio april 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;  

▪ Goed kan samenwerken met de duo-collega; 

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

▪ Enthousiast is om ons team te komen versterken. Ook LIO-ers worden uitgenodigd om te 

solliciteren.  

Wij bieden je: 

▪ Een groep met een fijn klassenklimaat; 

▪ Inwerkbegeleiding waar nodig; 

▪ 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 waarmee je fijn kunt samenwerken;  

▪ 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 (school) of 0182-795545 (thuis) voor een vrijblijvend gesprek/bezoek.  

Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en CV, kun je t/m D.V. woensdag 6 oktober sturen naar  

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

Sollicitatiebrieven kunnen gedurende de openstelling van de vacature al in behandeling genomen 

worden.  

We zien je brief met belangstelling tegemoet! 

 
1 Op te vragen bij de directeur 
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