
 

 

 

 

 

 

 
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. Sinds 1 januari 2022 maakt 

de school deel uit van schoolvereniging ‘De Hoeksteen; fundament voor onderwijs’.  

 
Voor het cursusjaar 2023-2024 zijn we op zoek naar één of meerdere 

enthousiaste: 

Leerkracht(en) 
Groep en aantal dagen in overleg 

Ook zijn we op zoek naar invalleerkrachten 

 

Omschrijving vacature: 

Werkdag(en): In overleg 

Benoemingsomvang: 1 tot 5 dagen per week 

Ingangsdatum: per 2023-2024. Binnenkort al starten is ook mogelijk! 

 

Wij zoeken een leerkracht die: 

• Van harte achter de identiteit van onze school staat en deze in leer en leven uitdraagt; 

• (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; 

• Goed kan samenwerken met een duo-collega en binnen het gehele team. 

 

Wij bieden:  

• Een prettige werkomgeving waarin we ons gezamenlijk inspannen voor onderwijs van goede 

kwaliteit; 

• 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; 

• Salariëring conform cao.  

 

Invalleerkrachten 

Ook zijn we op zoek naar uitbreiding van onze invalpool. Vind je het leuk om (weer eens) voor de klas 

te staan, maar heb je geen structurele mogelijkheden? Denk er dan eens over na om invalleerkracht 

te worden. Er is in overleg veel mogelijk. Dus schroom niet, maar bel gerust om te zien of we iets voor 

elkaar kunnen betekenen! 

 

Meer weten?  

Neem contact op met mevrouw H.J. (Heidi) den Ouden, directeur, telefoon 0184-681120 (school) voor 

een vrijblijvend gesprek/bezoek aan de school.  

 

Solliciteren  

Je sollicitatiebrief, voorzien van CV (inclusief onderwijskundige en kerkelijke referenties), kun je t/m 

zaterdag 28 januari sturen naar dhr. Y. (Yge) Paans (bestuurder) y.paans@hoeksteenscholen.nl  en CC 

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

 

We zien je brief met belangstelling tegemoet!  
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