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We zijn per 1 augustus 2019 op zoek naar fulltime leerkracht  

                                              bovenbouw 
Wie zijn we? 

CBS de Duif, gevestigd in Spijkenisse, is een onderdeel van de VCPO. 

CBS de Duif stemt haar onderwijs af op de ontwikkelingsbehoeften van al onze leerlingen, zodat de 

mogelijkheden van ieder kind optimaal benut worden. Vanuit een open, vertrouwde en veilige sfeer 

helpt de school de leerlingen op een enthousiaste en professionele manier het beste uit zichzelf te 

halen. Dit bevordert de kans voor de leerling om met succes een vervolgopleiding te doorlopen en 

krijgen ze de kans zich optimaal te ontplooien tot een gelukkig, zelfstandig denkend en sociaalvaardig 

mens. 

Wat vragen we? 
 

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

• Je bent iemand die teamwork wilt leveren. 

• Je bent communicatief sterk. 

• Je hebt een sterke pedagogische en didactische basis. 

• Je vindt het werken in een combinatieklas een uitdaging. 

• Je respecteert de Christelijke identiteit. 
 

Wat bieden we? 

• Een salaris conform de CAO primair onderwijs. 

• Een dynamisch en collegiale werkkring. 

• Een kleine en sfeervolle school met veel structuur en rust. 

• Een veilige leeromgeving. 

• Enthousiaste ouders. 

• Eigentijdse, moderne methoden waarbij rekening gehouden wordt met de verschillen tussen 

leerlingen. 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben jij gericht op de relatie met het kind en heb je oog voor de individuele leerbehoefte van elk kind? 

Ben jij een teamplayer en ook innovatief, flexibel en proactief? Dan nodigen we je uit bij ons te 

komen werken! 

Wil je solliciteren of meer informatie? 

Je kunt solliciteren door vóór 8 april je motivatiebrief met CV te mailen naar Peter Bolland, 

peterbolland@vprpool.nl. 

Neem gerust contact op met Marianne van Splunder, schooldirecteur, als je meer informatie wenst, 

directie@deduif-vcpo.nl of via telefoonnummer: 0181-641 003 of 06 52 03 71 17. 
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Meer informatie over CBS de Duif:  Meer informatie over de VCPO Spijkenisse: 

www.deduif-vcpo.nl    www.vcpo-spijkenisse.nl  

 

http://www.deduif-vcpo.nl/
http://www.vcpo-spijkenisse.nl/

