
Protestants Christelijke Organisatie voor opvang en onderwijs 

(PCO GV)  zoekt voor Kindcentrum De Spreng te Barneveld,  

Per 7  januari 2019 een 

leerkracht groep 7/8 m/v 
( wtf 1,0 ) 

Kindcentrum De Spreng is een protestants-christelijke school met eigen kinderopvang waar dagelijks 
ongeveer 300 leerlingen naar school komen. Het passend onderwijs voor elke leerling staat hoog in het 

vaandel, waarbij de leerling (mede)regisseur is van zijn/haar leerproces. Wij bieden de leerlingen een veilige 
leeromgeving en de kans om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Ons motto is: Onderwijs is niet het vullen 

van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Onze missie is: Groeien in een veilige, stimulerende 
leeromgeving.  

motto

Wij bieden jou een school die: 

 Dynamisch  is en vernieuwend;

 werkt  vanuit leerlijnen met behulp van
Snappet;

 werkt met een portfolio;

 groepsdoorbroken werkt vanuit werkgroepen;

 een uitdagende en inspirerende omgeving is,
waarbij rekening wordt gehouden met jouw
competenties;

 werkt vanuit de kanjertraining.

Wij gaan graag met jou in gesprek  als je: 

 een echte teamplayer bent;

 uit overtuiging kiest voor protestants-christelijk
onderwijs en instemt met de doelstelling en
grondslag van de stichting;

 zelfstandig en flexibel bent;

 vanuit een coachende rol leerlingen weet te
begeleiden in hun ontwikkeling;

 ruimte kan bieden voor initiatieven van
kinderen;

 vanuit een open houding interesse en respect
toont voor de leerlingen, collega’s en ouders;

 bij voorkeur in het bezit bent van een
bevoegdheid bewegingsonderwijs.

 Affiniteit heeft met ICT

Indien je  meer informatie wenst, dan kun je contact 
opnemen met Nelleke Dekker, locatieleider van de school 
T 0342-415186, M  0650643553 of per email 
directie@desprengbarneveld.nl 

Spreekt de bovenstaande quote en onze missie 
jou aan, dan zien wij jouw motivatiebrief en je cv graag 
tegemoet.  
Deze mag je sturen  voor 3 december  a.s. naar: 

Dhr. Tjerk Deuzeman, directeur-bestuurder PCO GV per email: 
bureau@pcogv.nl

Informatie over de school kun je vinden op onze website: Kindcentrum-
desprengbarneveld.nl 

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

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

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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