WIJ ZOEKEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 2023 EEN

GROEPSLEERKRACHT
MIDDENBOUW

WIJ BIEDEN:

DE SCHOOL MET DE BIJBEL

•

De School met de Bijbel te Randwijk is een
christelijke school voor primair onderwijs op
reformatorische grondslag en maakt deel uit van
de Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe.
Onze Stichting is aangesloten bij de VGS. Randwijk ligt in de Betuwe aan de Nederrijn tegenover Wageningen.

•
•
•

een benoeming van 40 uur óf twee benoemingen van 20 uur
per week i.v.m. fulltime zwangerschapsverlof;
deels (20 uur) uitzicht op een vaste benoeming, na afloop
zwangerschapsverlof;
goede begeleiding en een gedegen inwerkprogramma;
groep, benoemingsomvang en werkdagen in overleg.

WIJ VERWACHTEN:
•
•
•

van harte instemming met de identiteit van de school in
leven en leer;
een goede inzet die past bij je verantwoordelijkheden;
een ruim hart voor onze leerlingen, ouders en collega’s.

MEER INFORMATIE?
•
•
•
•

Bel onze locatiedirecteur, de heer J. Versluis (06-27913136) of
stuur een mail naar dir@randwijksmdb.nl;
Bezoek onze website www.randwijk-smdb.nl;
Uitgebreide functieomschrijving op aanvraag beschikbaar;
Kom langs voor een vrijblijvende kennismaking.

•

Onze missie is ‘ Sterk in zorg’, waarbij welbevinden en veiligheid van allen die bij onze school
betrokken zijn hoog in ons vaandel staan. We
hechten aan kwaliteit en sfeer en vinden het van
belang de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van onze leerlingen te bevorderen.
We zijn als school aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Berséba Regio Midden’.

SOLLICITEREN?
•
•

Onze school is een gezellige dorpsschool en is
al ruim 128 jaar oud. Een betrokken team van
15 medewerkers verzorgt het onderwijs voor
ongeveer 110 leerlingen. Door ons open toelatingsbeleid hebben we te maken met een brede
achterban. We laten ons in het onderwijs leiden
door Bijbelse normen en waarden.

Ook leraren in opleiding zijn uitgenodigd te solliciteren;
Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk D.V. 1 oktober
sturen naar: dir@randwijksmdb.nl;
D.V. week 41 vinden de sollicitatiegesprekken plaats.

KOM JIJ ONZE SCHOOL VERSTERKEN?

School met de Bijbel
Kerkstraat 7
6668 AN Randwijk
www.randwijk-smdb.nl

