HERVORMDE
SCHOOLVERENIGING
TE NIJKERK
De Hervormde
Schoolvereniging te Nijkerk
heeft 6 scholen onder haar
beheer. Op deze scholen
ontvangen ongeveer 1300
leerlingen onderwijs en zijn
ruim 120 personeelsleden
werkzaam. De scholen
worden ondersteund door
bovenschools management.
Binnen de HSN is een prima
werksfeer.
Het personeelsbeleid is
gericht op welzijn en
ontwikkeling.
De vereniging heeft als
grondslag Gods Woord,
opgevat in de zin van de Drie
Formulieren van Enigheid.
Wij verwachten van onze
personeelsleden dat zij:
• uit overtuiging kiezen voor
christelijk onderwijs en
inhoud kunnen geven aan de
identiteit van de school
• kerkelijk meelevend zijn in
een gemeente van geref.
belijden; bij voorkeur in de
PKN
• waarde hechten aan
kwalitatief goed onderwijs
• willen werken aan een
pedagogisch klimaat in de
school waarbij kinderen zich
veilig voelen
• een enthousiaste inzet
hebben en actief willen
meewerken aan onze
vernieuwingsprojecten

Vacature Leerkracht groep 5 en 6
De Maranathaschool is een school van de Hervormde Schoolvereniging in
Nijkerk.
Wij willen de wereld dicht bij het kind brengen en het kind leren om een
verantwoorde plek in te nemen in onze maatschappij.
Ons motto is ‘Leren door beleven!’. In een gloednieuw schoolgebouw
dagen we kinderen uit om zelf op onderzoek uit te gaan en zelf te leren.
In verband met zwangerschaps- en studieverlof, zoeken we voor dit
schooljaar:

een enthousiaste leerkracht voor groep 5
(vrijdag, tot de kerstvakantie) en groep 6
(woensdag en donderdag, het hele schooljaar).
We zoeken bij voorkeur één persoon voor beide groepen.
We zoeken:
- Een sterke persoonlijkheid met een sterke identiteit die past bij onze
christelijke
uitgangspunten
- Een pro-actieve collega die samenwerken en zelfstandigheid net zo
belangrijk vindt als wij
- Een leerkracht die in de ochtend een sterke directe instructie kan geven
en ’s middags de groep op ontdekkingstocht stuurt.
We bieden:
- Een doelgericht en vakkundig team van leerkrachten en ondersteuners
- Een lesrooster waarin de ochtend gebruikt wordt voor de leervakken en
de middag in thema’s ontdekkend wordt geleerd
- Mogelijkheid tot verdieping en/of nascholing
- Een nieuw schoolgebouw met een bijzonder mooi speelterrein
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sieds Elze Sennema,
directeur.
Stuur je motivatiebrief en CV zo spoedig mogelijk naar:
directie.maranatha@hsn-scholen.nl
Met hartelijke groet,
Sieds Elze Sennem a
Directeur Maranathaschool te Nijkerk
033-2451413 / 06-45661484
https://maranatha.hsn-scholen.nl

