
Werkzaamheden 

Voor de bovenbouw van zowel het KindCentrum de Bongerd als de Pieter Jongelingschool 

zoeken wij met ingang van 1 december 2021, of zo spoedig mogelijk daarna, een nieuwe 

collega. Als je beide banen wilt, heb je een volledige baan, maar… solliciteer vooral ook als 

je minder dagen wilt werken of op één van beide scholen aan de slag wilt. 

Het is een plusje als je expertise hebt op het gebied van rekenen, hoogbegaafdheid, cultuur of 

ict, maar... ook zonder deze expertise ben je van harte welkom om te solliciteren. 

De Pieter Jongelingschool is een school met 195 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De 

Bongerd is een KindCentrum met ongeveer 120 kinderen, verdeeld over 1 peutergroep en 5 

basisschoolgroepen. Beide scholen zijn onderdeel van de CorDeo scholengroep. 

Wat wij vragen 

Op de Pieter Jongelingschool zoeken we iemand die 

• leeft en werkt vanuit Gods liefde; 

• goede instructies kan geven en kan differentiëren; 

• aan de slag wil in één van de bovenbouw groepen; 

• ideeën heeft om extra uitdaging te bieden aan kinderen die dat nodig hebben; 

• samen met collega’s wil leren en ontwikkelen. 

Op de Bongerd zoeken we iemand die 

• leeft vanuit de liefde van God en dat ook uitdraagt in het werk; 

• meerdere niveaus aankan, we werken met combinatiegroepen; 

• digitaal vaardig is, wij werken met Snappet; 

• goede instructies kan geven, we besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden; 

• van aanpakken weet, in ons compacte KindCentrum pakken we de taken samen op. 

Verder ben je bevoegd om les te geven en je bent meelevend lid van een kerkelijke 

gemeenschap en onderschrijft de identiteitsverklaring zoals deze wordt gehanteerd binnen de 

CorDeo scholengroep. 

Wat wij bieden 

De Pieter Jongelingschool is een bijbelgetrouwe basisschool waar we 

• leren en leven met de Bijbel in de hand en Jezus in het hart; 

• een school waarin je gezien wordt en jezelf mag zijn; 

• volop in ontwikkeling zijn om nog beter onderwijs te geven; 

• een plek waar we werken vanuit de 4 kernwaarden, op de website lees je er meer over; 

• spelen en leren in een uitdagende groene omgeving; 

• een goede begeleiding en coaching bieden; 

• een vacature voor 2 dagen hebben. 

De Bongerd is een Bijbelgetrouw KindCentrum waar we 

https://pieterjongelingschool.nl/
https://www.kcdebongerd.nl/
https://www.kcdebongerd.nl/
https://cordeoscholen.nl/waar-staan-wij-voor/christelijk-onderwijs/
https://pieterjongelingschool.nl/


• samen Jezus volgen, wij horen bij Hem; 

• toewerken naar inclusiever onderwijs en waar leerkrachten IB-taken vervullen; 

• samen werken aan goed kwalitatief onderwijs met de LeerKRACHT aanpak; 

• werken vanuit 4 kernwaarden, waarover je kunt lezen op onze website; 

• genieten van een prachtige groene omgeving; 

• kinderen van 2-13 ontvangen; 

• een vacature voor 1,5-2,5 dag hebben. 

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elza-Baukje Lap, directeur KindCentrum 

de Bongerd of met Hester Blok, directeur Pieter Jongelingschool. Ben je enthousiast 

geworden? Verstuur je motivatiebrief en CV naar werken@cordeoscholen.nlContactpersoon: 

Hester Blok (directeur PJ school) en Elza-Baukje Lap (directeur KindCentrum de Bongerd) 

Telefoon: 06-36001546 (PJ school) /06-34236602 (de Bongerd) 

 

https://www.kcdebongerd.nl/

