
   

PCBS de Parel is op zoek naar jou!! 

 

Leerkracht groep 5 (m/v) 

De school 

• telt ongeveer 200 enthousiaste leerlingen en een team met betrokken personeelsleden 
• kenmerkt zich door de christelijke identiteit, geïntegreerd zaakvakonderwijs, verwerken 

van taal en rekenen op chromebooks, handelingsgericht werken met niveaugroepen en 
Engelse les voor alle leerlingen  

• de school biedt een veilige en uitdagende leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan 
ontwikkelen. Het team schoolt zich in PBS 

• werkt met de meest actuele methodes en onderwijsmaterialen 
• biedt een goede basis voor de ontwikkeling van alle leerlingen in samenwerking met 

betrokken ouders 

De vacature 

• per 1 augustus 2019 of zo spoedig mogelijk daarna 
• WTF 1,0 (parttimers worden uitgenodigd ook te solliciteren) 

Jij  

• hebt zin om enthousiast les te geven aan een leuke groep leerlingen 
• creëert een veilige uitdagende leeromgeving  
• werkt graag samen met collega’s om samen het onderwijs te verbeteren 

Wij bieden 

• een dynamische werkomgeving met een team dat actief bouwt aan haar toekomst 
• persoonlijke coaching en begeleiding door collega’s en locatieleider 
• een bovenschools begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten 

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Bezoek dan ook de website: www.parelhuizen.nl. 

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Diane Visser, locatieleider,  035 – 5257155 of     

06 –30151115 of Herwieta Molenaar, directeur 06-49980979. 

Je sollicitatie / CV richt je z.s.m. maar uiterlijk 3 juli a.s. per e-mail aan 
hwmolenaar@ichthushuizen.nl 

PCBS de Parel maakt onderdeel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk  Basisonderwijs 
Ichthus te Huizen. Onze vereniging bestaat uit 5 scholen met ongeveer 1150 leerlingen en 115 
personeelsleden (www.ichthushuizen.nl). 

De scholen van VPCBO Ichthus vinden het belangrijk dat zij bij de kinderen ‘de basis’ leggen ‘voor 
hun leven’. Wij zoeken een man of vrouw die  bewust kiest voor het protestants-christelijk 
onderwijs en vanuit een persoonlijke overtuiging enthousiast inhoud wil geven aan de identiteit van 
de school.  

http://www.parelhuizen.nl/
mailto:hwmolenaar@ichthushuizen.nl
http://www.ichthushuizen.nl/

