
  

 

 
 
 

 

Wij zijn op zoek naar  
 

een leerkracht voor de kleuters 
- onze grote kleutergroep wordt na de kerst gesplitst; 

- van 7 januari 2019 t/m 18 juli 2019; 

- het betreft een tijdelijke aanstelling op Het Anker, daarna een vaste andere plek in onze stichting; 

- wtf. 0.7975 (ma, di, wo, do) 

 

 Het Anker is een protestants-christelijke school van rond de 100 leerlingen, verdeeld over vier groepen. 

Ons motto: “Het Anker… een veilige haven, jouw unieke reis!” is leidend bij alles wat we doen en wordt 

breed gedragen door leerlingen, ouders en teamleden. 

 

 

 

wij bieden je: 
* een kans om aan boord van Het Anker te stappen; 
* collega’s die voor je open staan; 
* een plek waar je jezelf mag zijn en iets mag laten zien van 
je talenten; 
* vanaf januari tot half juli je eigen groep. 
 

wij gaan graag met je in gesprek als je: 
 * je van harte kunt vinden in de manier waarop wij 
christelijke school willen zijn, zowel vanuit een eigen, 
bewuste keuze als ook in de vormgeving; 
* plezier en ervaring hebt in de kleutergroep; 
* kennis en ervaring hebt met KIJK! 
* zelfstandig en thematisch kunt werken; 
* creatief bent; 
* flexibel bent als dat nodig is; 
* op zijn tijd kunt relativeren en humor hebt! 
 

 

 

 

nadere informatie: 
Voor vragen, informatie of gewoon een 
kennismakingsronde om eens de sfeer te proeven, 
kun je contact opnemen met Arjan Verrips, directeur 
van de school. 
Telefoonnummers: 
0342 – 461836 (de school); 
06 – 42001713 (Arjan). 
 
Op de website en Facebook (via een link op de site) 
staat altijd actuele informatie over de school. 
www.kindcentrum-hetanker.nl 
 
Jouw motivatiebrief met cv kun je richten aan: 
stichting PCO Gelderse Vallei 
t.a.v. de directeur-bestuurder, dhr. Tj. Deuzeman, 
via e-mail: bureau@pcogv.nl 
 
Sluitingsdatum: woensdag, 5 december om 12.00 
uur. Gesprekken maandagavond of dinsdagavond 10 
of 11 december 2018. 

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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