
 

   

 

We zijn per 1 augustus 2019 op zoek naar een leerkracht (m/v) 

4-5 dagen  

Uiteraard kunnen parttimers ook solliciteren. 

 

CBS Het Anker      Ons motto is ‘Leren en presteren met plezier!’   
Het Anker is een kleinschalige school.  We werken vanuit de principes van Boeiend onderwijs.  
We willen kinderen onderwijs bieden dat ertoe doet in deze tijd. Het voorbereiden op de toekomst 
en leren voor het leven. We leren de kinderen vaardigheden als denkgewoonten en zelfstandigheid. 
Onze grote trots is ons Denk & Doe lab. Een ontdeklokaal, waarin kinderen samenwerkend kunnen 
experimenteren, programmeren, uitvinden, 3d-tekenen en printen. Alle groepen zijn in dit lab actief.  
Wij gebruiken moderne (deels digitale) methoden waarbij we de lesstof op diverse manieren laten 
verwerken. Engels krijgen onze leerlingen vanaf groep 1.  
 

Wat vragen we? 

• Je bent in het bezit van een PABO-diploma. 

• Je bent iemand die wil blijven leren. 

• Je bent iemand die graag samenwerkt. 

• Je hebt een sterke pedagogische en didactische basis. 

• Je respecteert de Christelijke identiteit. 
 

Wat bieden we? 

• Een kleinschalige school, waar we elkaar kennen. 

• Een salaris conform de CAO primair onderwijs. 

• Een school waar ruimte is voor het ontwikkelen van jouw talenten. 

• Een school met structuur en rust. 

• Een veilige leeromgeving. 

• Enthousiaste en betrokken ouders. 
 

Word jij onze nieuwe collega? 
Ons motto is ‘Leren en presteren met plezier!’  Spreekt dit alles jou aan, dan zien we je sollicitatie 
graag tegemoet. De formatiepuzzel ligt nog niet helemaal vast. In een persoonlijk gesprek kunnen we 
onderzoeken wat de mogelijkheden voor jou zijn binnen onze school. 
 
Wil je solliciteren of meer informatie? 
Je kunt solliciteren door vóór 8 april 2019 je motivatiebrief met CV te mailen naar  
Peter Bolland, peterbolland@vprpool.nl. 
 
Neem gerust contact op met Lies Maliepaard, schoolleider, als je meer informatie wenst, 

directie@hetanker-vcpo.nl of via telefoonnummer: 06 22 43 33 05. 

Meer informatie over de school:   Meer informatie over de VCPO Spijkenisse: 

www.hetanker-vcpo.nl     www.vcpo-spijkenisse.nl 

mailto:peterbolland@vprpool.nl
mailto:directie@hetanker-vcpo.nl
http://www.hetanker-vcpo.nl/
http://www.vcpo-spijkenisse.nl/

