
Met 18 scholen, waarvan 17 

basisscholen en 1 school voor 

speciaal basisonderwijs, 

verzorgt Stichting de Waarden 

in de gemeenten Drimmelen, 

Goeree Overflakkee en 

Moerdijk basisonderwijs voor 

zo’n 2600 leerlingen. Onze 

scholen werken intensief 

samen om krachtig onderwijs 

te realiseren voor de toekomst 

van onze leerlingen. Verbinden, 

ontwikkelen en versterken! 

 

 

 

Kom je bij ons 

werken? 

 
 

LEERKRACHT  
Groep 5 | 0.575 FTE | de Neerhof, Zevenbergen 

Werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag (meer uren zijn bespreekbaar) 

Met veel plezier gaan dagelijks ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over 10 groepen, naar KC de Neerhof te Zevenbergen. De 

school is volop in ontwikkeling naar eigentijds onderwijs waarin we op maat (digitaal) werken, kennis én vaardigheden belangrijk 

zijn en kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. KC de Neerhof staat voor “Bouwsteen voor de toekomst.” Bekijk ook 

eens onze nieuwe website: https://deneerhof.dewaarden.nl/ . 

Wat breng jij mee?   

• Je hebt passie voor het onderwijs 

• Je inspireert leerlingen en speelt zo in op hun onderwijsbehoeften  

• Je biedt een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving voor onze leerlingen 

• Je streeft samen met een gemotiveerd team naar onderwijs passend in de 21e eeuw 

• Je vindt collegialiteit belangrijk 

 

Wat krijg je van ons?   

Uiteraard krijg je van ons een beloning conform de CAO Primair Onderwijs en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Werken 

voor Stichting de Waarden betekent:   

• Een scholenstichting die oog heeft voor jou als medewerker. Jouw werkgeluk staat bij ons hoog in het vaandel!   

• Een fijne werksfeer en individuele aandacht voor jou als medewerker - Volop (door)groeimogelijkheden binnen onze 18 

scholen. 

 

Een groep vol jongens en meiden die je vragend aankijken. Na rekenen en taal introduceer je ze in een nieuw vak: 
wereldoriëntatie. Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Natuur en Techniek.  Verbreed jij de kennis van onze leerlingen met 

lessen over de wereld? En creëer jij een veilige en fijne omgeving om hun talenten te ontplooien? Wij zoeken voor onze 
kanjers uit groep 5 per 1 november 2021 een: 

 

Solliciteer 

Stuur je CV en korte motivatie naar: sollicitatie@dewaarden.nl t.a.v. Wendy Hoondert, HR Adviseur. 

 

Heb je vragen over de inhoud van de vacature dan kun je contact opnemen met Ewan van Meer, directeur de Neerhof, 

telefoonnummer: 06-53 27 82 00. Heb je vragen over het werving en selectieproces dan kun je contact opnemen met Wendy 

Hoondert, HR Adviseur, w.hoondert@dewaarden.nl of 06 - 18 41 84 45. Of kijk op www.stichtingdewaarden.nl.  

 

https://deneerhof.dewaarden.nl/

