
 

 

Duiding van de vacature 
 

Wie zijn wij? 
De Hervormde Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Waddinxveen beheert twee scholen met 

in ruim 600 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.  

Op de Bethelschool staat de Bijbelse opdracht centraal om te werken aan de optimale ontplooiing 

van de kinderen. Wij hechten veel waarde aan een veilig pedagogisch klimaat dat zijn basis vindt in 

christelijk onderwijs. We werken aan de vorming van kinderen tot zelfstandige en verantwoordelijke 

individuen die oog hebben voor elkaar. We maken hierbij ook gebruik van de Kanjertraining. 

Als betrokken onderwijsprofessionals werken we vanuit een liefdevolle en kindgerichte aanpak. Dit 

vertaalt zich bijvoorbeeld in een positieve benadering en een open en eerlijke, maar veilige feedback 

cultuur, gericht op welzijn en ontwikkeling. 

Wij zijn de spiegels van Gods licht. In ons werken en leven zijn wij een voorbeeld voor de kinderen en 

voor elkaar. 

Onze missie is ‘Thuis voor elk Talent!’ We hebben niet alleen aandacht voor de cognitieve 

ontwikkeling, maar juist ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling van iedere leerling. Zo 

ontwikkelen ze zich tot personen die zich bewust zijn van hun gaven en talenten. We stimuleren de 

betrokkenheid op elkaar en op de eigen ontwikkeling en stimuleren een growth mindset. Zo 

proberen we ieder kind die aandacht te geven die het nodig heeft. We geven de kinderen mee dat 

ieder mens voor God van gelijke, grote waarde is. Hiermee leggen we de basis voor de toekomst.  

Onze school groeit gestaag. Sinds 2021 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. 

Wij bieden jou:  

• Een goede en open werksfeer, waarin overleg en samenwerking een grote rol spelen; we 

vinden het belangrijk dat je meedoet en verantwoordelijkheid neemt. Je mag je gesteund 

weten door je collega’s. 

• 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; we maken dat samen; 

• Een gezamenlijke zoektocht en concretisering van onze kernwaarden; we werken aan vier 

thema’s in vier leerteams. Op onze school zetten de professionals al samenwerkend samen 

de koers uit; 

• Sterke betrokkenheid van ouders en MR; 

• Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO, met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en opname in 

het pensioenfonds ABP. 



 

 

Ben jij de collega die een goede relatie kan opbouwen met collega’s, kinderen 

en ouders? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren! We zien uit 

naar jou komst. 

 

De vacature: 
 

Vacature groepsleerkracht onderbouw 

De vacature is een vacature voor 2,5- 3 dagen in een kleutergroep. Je werkt samen met een ervaren 

collega. Je krijgt alle ruimte om te groeien in je rol en je wordt goed begeleid. 

Formeel is deze vacature vanaf januari 2023 echt een vacature. Mocht eerder beginnen beter 

uitkomen, dan is dat bespreekbaar. Je zou ook kunnen opbouwen. Eind augustus starten is een optie. 

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

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

 

Solliciteren 
Je doet ons een groot plezier om binnen twee weken te reageren. De sluitingsdatum is woensdag 1 

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. donderdag 2 juni. 
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