
 

 

Duiding van de vacatures 
 

1. Wie zijn wij? 
 

De Hervormde Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Waddinxveen beheert twee scholen met 

in totaal 570 leerlingen. De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als Gods Woord, opgevat naar de 

Drie Formulieren van Enigheid. Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij de grondslag van de 

vereniging onderschrijven en vanuit een positieve overtuiging en verbondenheid aan de Heere Jezus 

in het christelijk onderwijs werkzaam willen zijn.   

 

Bethelschool 

Onze school groeit gestaag. Sinds de kerstvakantie werken we in een nieuw gebouw, aan de 

Lindengaarde. We zijn daar erg trots op. Voor meer informatie: doe een belletje, bekijk onze website 

of kom langs voor een kennismakingsgesprek. 

De Bethelschool biedt je: 

• een goede en open werksfeer, waarin overleg en samenwerking een grote rol    

  spelen; we vinden het belangrijk dat je meedoet en verantwoordelijkheid neemt. 

• een prettig leer- en ontwikkelklimaat, waarbij je de tijd krijgt om te reflecteren en te  

  leren met elkaar; coaching en inwerken is goed geregeld; 

• moderne methoden; 

• een positief pedagogisch klimaat; 

• een gezamenlijke zoektocht en concretisering van onze kernwaarden; we werken aan vier thema’s 

in vier leerteams. Op onze school mogen de professionals al samenwerkend samen de koers 

uitzetten; 

• sterke betrokkenheid van ouders en MR. 

Ben jij de collega die een goede relatie kan opbouwen met collega’s, kinderen en ouders? Ben je 

bereid tegemoet te komen aan de verschillen die er zijn tussen leerlingen? Is het jouw passie om elk 

kind recht te doen in het ontdekken van hun talenten? Dan nodigen we je van harte uit om te 

solliciteren! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. De verschillende vacatures: 
 

Sommige vacatures ontstaan door zwangerschapsverlof, andere vacatures hebben te maken met de 

formatie en soms hebben de vacatures te maken met de keuzes die we maken in het kader van het 

Nationaal Programma Onderwijs, het plan van de overheid om de gevolgen van corona op onze 

kinderen te beperken en te herstellen. De vacatures zijn niet allemaal even precies omschreven, we 

kijken ook wat jij voor mogelijkheden hebt. Je kunt natuurlijk ook op een combinatie van de 

vacatures  

 

a. i.v.m. zwangerschap: voor  ongeveer 3 dagen groep 3 

Het verlof kan ingaan net na de vakantie en tot de kerstvakantie duren; we zoeken iemand met 

(enige) ervaring liefst met groep 3/ middenbouw. Het betreft een tijdelijke benoeming. 

 

b.  2 leerkrachtondersteuners of leerkrachten  voor 4 a 5 ochtenden per week  

We hebben twee groepen van ongeveer 30 kinderen. Een groep 4 en een groep 6. In beide groepen 

hebben we te maken met behoorlijke niveauverschillen.  We hebben goede ervaringen om bijv. de 

groep 4 a 5 ochtenden in tweeën te spitsen en dan apart les te geven en te begeleiden. Daarmee 

krijgen de kinderen meer begeleidingstijd. Ook varianten hierop zijn denkbaar. We zoeken 

bijvoorbeeld naar onderwijsassistenten die de groep over kunnen nemen en bijvoorbeeld de ad-pep 

opleiding hebben gevolgd of bereid zijn deze te gaan volgen. We zouden dit eventueel ook door 

leerkrachten kunnen laten invullen. Beide opties staan open. 

Ben je zij-instromer en durf je een uitdaging aan? Solliciteer mee. Misschien kunnen we je 

maatschappelijke ervaring van buiten het onderwijs ook wel inzetten. 

We houden ook de mogelijkheid open om deze vacatures met leerkrachten in te vullen. 

We betalen deze vacatures uit het NPO-programma. Daarmee zijn het vacatures voor de duur van 

twee jaar. Natuurlijk zijn we benieuwd of en hoe deze middelen worden gecontinueerd. Verder 

ontstaan er altijd vacatures waardoor de tijdelijkheid mogelijk ook kan worden omgezet in een vast 

contract. 

c. Onderwijsassistenten:    meerdere vacatures, dagen bespreekbaar 

Het gaat om verschillende vacatures. Er is bijvoorbeeld een vacature van 2 dagen voor een 

zwangerschapsverlof. Ook gaat er in november een collega met pensioen. 

Daarnaast is er ook sprake van uitbreiding van de uren die bekostigd worden uit de (tijdelijke) NPO 

middelen. De invulling van de uren willen we graag in overleg met jou vormgeven. 

d. Voor 1 of 2 dagen: een leerkracht  

 Het kan zijn dat je een middenbouw groep krijgt. Het kan ook zijn dat je in verschillende groepen 

lesgeeft. Je geeft dan invulling aan werkdrukvermindering. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 

1 jaar. Het kan zijn dat je zo ons team inkomt en t.z.t. ingroeit als er opnieuw vacatures ontstaan. 



 

 

 

 

 

 

3. Meer weten?   
 

Bel met de directeur van de school, Aart Jan Damsteeg, 0182-617811 of 06-46358618 

Wil je komen kijken en sfeer proeven? Dat kan zeker, maak een afspraak! 

 

4. Solliciteren 
 

Je doet ons een groot plezier om binnen een week te reageren. De sluitingsdatum is woensdag 23 

juni.  Je kunt je brief richten aan: 

Directie Bethelschool, dhr. J.W.A.J. Damsteeg, Lindengaarde 17a, 2742 TP in Waddinxveen. 

Liefst je brief mailen naar directie@nhsbethel.nl 

De gesprekken staan voorlopig gepland op D.V. 24 juni, zowel in de ochtend als de middag. 
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