
 
We zijn per 1 augustus 2018 op zoek naar een  

leerkracht voor groep 1-2 (m/v) voor vijf dagen per week (0,9 - 1,0 fte) 

Wie zijn wij? 

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

Wij benutten de talenten van onze collega’s bij de ontwikkeling van de school. We leren van en met 

elkaar en gebruiken deze vaardigheden om de kwaliteit van ons onderwijs steeds weer te 

verbeteren. 

Daarnaast staat de driehoek ouder, leerling, leerkracht bij ons hoog in het vaandel.  

Wat vragen wij? 

 Je bent in het bezit van een PABO-diploma. 

 Je gelooft in gemeenschappelijke doelen en handelt hier ook naar. 

 Je wilt samen leren en samenwerken. 

 Je bent flexibel en in staat om snel te schakelen. 

 Je wilt een bijdrage leveren om ons onderwijs verder te ontwikkelen. 

 Je respecteert  de Christelijke identiteit. 

Wat bieden wij? 

 Een salaris conform de CAO primair onderwijs. 

 Een team met enthousiaste en gedreven collega’s. 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband. 

Word jij onze nieuwe collega? 

 

Geloof jij ook dat kinderen en volwassenen het vermogen hebben om in alles kansen te zien om zich 

verder te kunnen ontwikkelen? Durf jij buiten de gebaande paden te gaan? Richt jij je op een 

samenleving waarin mensen zich met elkaar verbinden en met elkaar betrokken zijn? Dan ben jij de 

geschikte kandidaat!  

Wil je solliciteren of meer informatie? 

Je kunt solliciteren door je motivatiebrief met CV vóór 14 mei 2018 te mailen naar Danielle Ferber, 

Hrm-adviseur: dferber@vcpo-spijkenisse.nl 

Neem gerust contact op met Kees Groenendijk, schooldirecteur, als je meer informatie wilt 

directie@debron-vcpo.nl of via telefoonnummer: 0181 – 630 782. 

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

www.debron-vcpo.nl     www.vcpo-spijkenisse.nl  
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We zijn per 1 augustus 2018 op zoek naar parttime leerkrachten  

werkdagen donderdag en vrijdag (m/v), locatie Salamanderveen 

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 wil 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 een relatie met 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 14 mei 2018 je motivatiebrief met CV te mailen naar Danielle Ferber, 

Hrm-adviseur: dferber@vcpo-spijkenisse.nl 

Neem gerust contact op met Martin Ooms, schooldirecteur, als je meer informatie wenst, 

directie@deduif-vcpo.nl of via telefoonnummer: 0181-641 003 of 0181 – 640 678. 

Meer informatie over CBS de Duif:  Meer informatie over de VCPO Spijkenisse: 

www.deduif-vcpo.nl    www.vcpo-spijkenisse.nl  
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We zijn per 1 augustus 2018 op zoek naar een aantal  

leerkrachten middenbouw en bovenbouw (m/v)  

Wie zijn we? 

Christelijke Basisschool de Hoeksteen is een onderdeel van de VCPO. We zijn groeiende en zijn 

verspreid over twee locaties in Spijkenisse. 

De school staat van oudsher positief bekend in Spijkenisse. In totaal dragen 25 leerkrachten een 

steentje bij aan het onderwijs van de bijna 300 leerlingen. 

We hebben ons de afgelopen jaren verdiept in Pedagogisch Tact en bieden Unit onderwijs aan en 

hebben geconcludeerd dat we ons onderwijs nog beter kunnen aanbieden. De juiste dingen doen op 

het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen. We hebben geleerd dat goede onderlinge 

afstemming, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden een grote bijdrage leveren aan het 

succesvol verder ontwikkelen van onze school.  

Wat vragen we? 

 Je bent in het bezit van een PABO-diploma. 

 Je bent iemand die teamwork wil leveren. 

 Je bent communicatief sterk. 

 Je hebt een sterke pedagogische en didactische basis. 

 Je respecteert de Christelijke identiteit. 

Wat bieden we? 

 Een salaris conform de CAO primair onderwijs. 

 Een dynamisch en collegiale werkkring. 

 Een 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 een relatie met oog voor de individuele leerbehoefte van elk kind? Ben jij een 

teamplayer en dan ook nog 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 14 mei 2018 je motivatiebrief met CV te mailen naar Danielle Ferber, 

Hrm-adviseur: dferber@vcpo-spijkenisse.nl.  

Neem gerust contact op met Martin Ooms, schooldirecteur, als je meer informatie wenst, 

directie@dehoeksteen-vcpo.nl of via telefoonnummer: 0181-622 742 

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

www.dehoeksteen-vcpo.nl    www.vcpo-spijkenisse.nl 
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We zijn per 1 augustus 2018 op zoek naar een leerkracht voor  

twee tot drie dagen per week (m/v)  

Wie zijn we? 

CBS Marimba, onderdeel van de VCPO, is een kleinschalige school met twee locaties in Spijkenisse. 

Sinds 2017 is onze school een “The leader in me” school. Deze pedagogische lijn ontwikkelt 

persoonlijk leiderschap bij kinderen en leerkrachten. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en 

je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. We werken in de hele school, groep 1 tot en met 

8, met hetzelfde symbool: De Boom van de zeven gewoonten. 

Het team van Marimba probeert uit ieder kind te halen wat erin zit, op meer gebieden dan alleen het 

cognitieve. We willen van onze kinderen stevige burgers maken die klaar zijn voor de maatschappij 

van nu. 

Wat vragen we? 

 Je bent in het bezit van een PABO-diploma. 

 Je bent een flexibele, samenwerkende, enthousiaste teamplayer. 

 Je bent proactief en durft om hulp te vragen als dit nodig is. 

 Je bent een leerkracht die de leiding neemt en werkt vanuit een relatie met de leerlingen. 

 Je hebt oog voor de verschillen tussen kinderen en probeert uit ieder kind te halen wat er in 

zit. 

 Je respecteert de Christelijke identiteit. 

Wat bieden we? 

 Een salaris conform de CAO primair onderwijs. 

 Een fijne werkomgeving waar een gemoedelijke sfeer heerst. 

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband. 

 Ondersteuning en hulp van collega’s.   

 Mogelijkheden tot professionalisering. 

Word jij onze nieuwe collega? 

Geloof jij ook in persoonlijk leiderschap en wil je in een kleinschalig team werken?  Dan nodigen we 

je zeker uit om te solliciteren! 

Wil je solliciteren of meer informatie? 

Je kunt solliciteren door vóór 14 mei 2018 je motivatiebrief met CV te mailen naar Danielle Ferber, 

Hrm-adviseur: dferber@vcpo-spijkenisse.nl 

Neem gerust contact op met Annabelle van Wijk, schooldirecteur, als je meer informatie wilt 

directie@marimba-vcpo.nl of via telefoonnummer: 0181 – 614 701 of 0181 – 616 543. 

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

www.marimba-vcpo.nl    www.vcpo-spijkenisse.nl 
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