
 

 

 

 

 

 

 
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 met ingang van 2022-2023 op zoek naar een: 
 
A. Leerkracht groep 2 of midden/bovenbouwgroep 
B. Leerkracht groep 3 
C. Invalleerkracht 
 
Omschrijving vacature A: 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag of maandag, woensdag, donderdag 
Benoemingsomvang: 24 klokuren | 0.6000 wtf 
 
Wil je liever in een hogere groep werken in de midden/bovenbouw? Of wil je een hogere benoemingsomvang? 
Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. In een midden/bovenbouwgroep zijn ook 
andere werkdagen mogelijk.  
 
Omschrijving vacature B: 
Werkdagen: woensdagmorgen en vrijdagmorgen  
Benoemingsomvang: 12 klokuren | 0.3000 wtf 
 
Omschrijving vacature C: 
Werkdagen: dit kunnen vooraf vastgestelde dagen zijn of incidentele vervangingen op oproepbasis 
Benoemingsomvang: geen vaste benoeming, maar een zgn. 0 uren contract.  
 
Wij zoeken leerkrachten die: 

• Van harte achter de identiteit van onze school staat en deze graag uitdraagt naar anderen; 

• (Doop)lid is van een van de reformatorische kerken;  

• De ambitie heeft om kwalitatief goed onderwijs te geven en zich hier volledig voor wil inzetten; 

• Hart heeft voor kinderen; 

• Oog heeft voor de groep als geheel en het individuele kind; 

• Kan reflecteren op het eigen functioneren en wil werken aan zowel persoonlijke als schoolbrede 
onderwijsontwikkeling; 

• Samenwerking in het team belangrijk vindt; 

• Kennis van en ervaring met ontwikkelingsgericht onderwijs en observatiesysteem ‘KIJK’ is een pré 
(vacature A) 

 
Wij bieden:  

• Een prettige leer- en werkomgeving met enthousiaste collega’s die samen werken aan dezelfde missie; 

• Een gezellig, saamhorig team van betrokken collega’s die voor je klaar staan en met je mee willen 
denken; 

• Goede begeleiding bij het inwerken, afgestemd op de individuele behoeften; 

• Betrokken ouders waarmee je fijn kunt samenwerken;  

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

  



 

 
 
 
 
 
 
Meer weten?  
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 aan de school.  

 
Solliciteren  
Je sollicitatiebrief, voorzien van CV (inclusief onderwijskundige en kerkelijke referenties), kun je t/m D.V. 
zaterdag 12 maart sturen naar dhr. Y. (Yge) Paans (bestuurder) y.paans@vcohw.nl  en CC naar mevrouw H.J. 
(Heidi) den Ouden h.denouden@smdbstreefkerk.nl  
 

 
We zien je brief met belangstelling tegemoet! 

mailto:y.paans@vcohw.nl
mailto:h.denouden@smdbstreefkerk.nl

