
 

 

 

 

 

In Huizen werken 5 verschillende basisscholen binnen Vereniging Ichthus samen aan het 

realiseren van goed christelijk onderwijs. Dat doen we voor 1150 leerlingen met 115 

betrokken medewerkers. 

We zijn voor z.s.m. op zoek naar een enthousiaste en betrokken  

 

Leerkracht Groep 7, PCBS de Parel    WTF 0,4-1,0 

Leerkracht Groep 6, PCBS van der Brugghenschool WTF 0,4-1,0 

Invallers voor onze vijf scholen 

die vanuit een persoonlijke overtuiging hieraan wil bijdragen. 

 

 

Voor januari zoeken wij   

Leerkrachten voor instroomgroepen   

op drie van onze scholen. 

 

 

Wanneer je belangstelling hebt voor een van deze functies nodigen we je uit te reageren. 

Ook staan we open voor open sollicitaties.    

 
De vacature 

 

Naast de gelijke deler van identiteit en kwalitatief goed onderwijs, hebben beide scholen 

eigen speerpunten voor hun onderwijs.  

PCBS de Parel is gestart met PBS en werkt met chromebooks voor de verwerking van de 

vakgebieden. Daarnaast zijn geïntegreerd zaakvakonderwijs met de methode ‘samen op 

aarde’ en het werken aan 21e eeuws vaardigheden aandachtsgebieden binnen de school. 

 

PCBS van der Brugghenschool is gecertificeerd als PBS school, is een vreedzame school 

en geeft instructie door middel van het TOM (Teamonderwijs Op Maat) onderwijsconcept. 

Binnen dit onderwijsconcept worden kook- en techniekateliers gegeven.   

 

Wat wij bieden 

 

Wij bieden je een mogelijkheid om te werken met leuke kinderen en prettige collega’s 

binnen een innoverende schoolvereniging. Er is ruimte voor begeleiding en coaching door 

locatieleiders. Het gaat bij alle functies om vacatureruimte, dus na een tijdelijke aanstelling 

is er kans op een vaste baan. 

 

 



 

blad 2/2  

 

 

Contact 

Nieuwsgierig geworden naar Ichthus? Voor inlichtingen kun je contact opnemen met 

Herwieta Molenaar, 06-49980979. 

Je sollicitatie/CV richt je per e-mail aan hwmolenaar@ichthushuizen.nl Vereniging voor 

Protestants Christelijk  Basisonderwijs Ichthus te Huizen 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’. Naast aandacht voor cognitieve, sociale en emotionele 

ontwikkeling willen zij kinderen leren wat het betekent een persoonlijke relatie te hebben 

met Jezus Christus. Uitgangspunt is wat God ons leert in de Bijbel.  

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. 
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