
  

 

  

Ben je op zoek naar een leuke, uitdagende baan voor de klas? 
Kindcentrum De Hoeksteen heeft deze voor je! 

We zijn op zoek naar 
 

Een leerkracht voor unit 1 (m/v) 
(z.s.m. na de kerstvakantie, groep 1 t/m 4, wtf 0,85; deeltijd en groep bespreekbaar) 

 De Hoeksteen is een protestants christelijk Kindcentrum  

voor opvang en onderwijs in Voorthuizen.  

 

‘Samen voor de toekomst’ 

 

Ben jij  iemand die 
*houdt van uitdagingen? 
*uitkijkt naar een andere manier van werken? 
*zin heeft om deel uit te maken van een betrokken en  
 enthousiast team van leerkrachten en   
onderwijsassistenten? 

Dan wacht er een leuke groep op jou! 
 

 
 

We zijn benieuwd naar je sollicitatiebrief! 
Sollicitaties met CV kunnen tot 3 december 2018 12.00 uur 

gestuurd worden naar: 

Dhr. Tjerk Deuzeman, directeur-bestuurder PCO Gelderse Vallei 

per email: bureau@pcogv.nl  

 

 

Wat bieden we je? 
*Een Kindcentrum in ontwikkeling, waar wij kinderen 
de ruimte bieden om te spelen en te leren, zich te 
ontwikkelen, de wereld te ontdekken en elkaar te 
ontmoeten.  
Wij sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen 
door een breed opvang- en onderwijsaanbod.  
* Een Kindcentrum waar plezier in spelen en leren, 
creativiteit, zelfstandigheid, nieuwsgierigheid, 
zelfverantwoordelijkheid en talent bouwstenen zijn 
op weg naar de toekomst. 
*Een onderwijsassistent in unit 1 die ondersteunt en 
het onderwijsleerproces begeleidt. 
*Eigentijdse methodes, zoals Kleuterplein, Lijn 3 en 
Staal. 
*Een nieuw gebouw waarin ons onderwijs- en 
opvangconcept optimaal tot zijn recht zal komen. In 
schooljaar 2019-2020 hopen we dit in gebruik te 
kunnen nemen. 
*Op de website, www.kindcentrum-dehoeksteen.nl 
vind je alles over onze manier van werken, 
afbeeldingen van ons nieuwe gebouw en de visie en 
missie van ons Kindcentrum. 
*Voor informatie kun je bellen naar de directeur van 
het Kindcentrum, Joke van de Laar- van  der Pijl,  
0342-472633/06-44616423. 

Protestants Christelijke Organisatie voor opvang en onderwijs Gelderse Vallei bestuurt 12 Kindcentra. 

Het voedingsgebied is gelegen in de gemeenten Barneveld, Woudenberg en Nijkerk. 

 

Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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