
Vacatures op de Bethelschool te Waddinxveen: 
 
*   2,5 dagen in groep 7 vanaf 23 oktober  
*   minimaal 1 dag in groep 8 vanaf 30 november 
*  12 uur onderwijsassistentie vanaf 1 december 
 
Dit alles i.v.m. zwangerschaps-en ouderschapsverlof 
 

Voor meer info: www.nhsbethel.nl 

 
 
 
De eerste vacature betreft een groep 7 van 28 kinderen. Je werkt samen met een 
ervaren leerkracht. Het gaat om 2 hele dagen en de woensdag. Deze vacature is 
combineerbaar met de groep 8 vacature. Als alles gaat zoals we hopen zal de juf die 
met zwangerschapsverlof is half mei haar werkzaamheden weer hervatten 
 
De tweede vacature betreft een dag. Eventueel is een ochtend ook bespreekbaar.  
Het kan ook besproken worden dat je een hele morgen gymnastiek geeft. 
Het gaat om groep 8. Je werkt samen met de meester van groep 8 
Deze job duurt tot de zomervakantie als alles gaat zoals we hopen. 
 
Ook onze onderwijsassistent is zwanger. Zij werkt voornamelijk in de bovenbouw en 
werkt op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdag. Het gaat om 12 uur. Je 
begeleidt kinderen bij leerproblemen, maar ook soms op sociaal-emotioneel gebied. 
 
 
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 in het christelijk onderwijs werkzaam willen zijn. 
 
De Bethelschool biedt je: 
• een goede en open werksfeer, waarin overleg en samenwerking een grote rol 
spelen 
• moderne methoden 
• een positief pedagogisch klimaat 
• een gezamenlijke zoektocht en concretisering van onze kernwaarden 
• sterke betrokkenheid van ouders en M.R. 
 
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? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren! 
We vertellen je graag meer over deze vacatures. Bel 0182-617811 of 06-46358618 
en we staan je graag te woord! Van te voren komen kennismaken? Welkom! 
 
Brieven kun je sturen naar dhr. J.W.A.J. Damsteeg, directie@nhsbethel.nl . De 
sluitingsdatum is 22 september. 
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