Het bestuur van de SSBB zoekt voor de
Eben Haëzerschool in Lienden op korte termijn

NIEUWE COLLEGA’S!

Per 1 februari 2021

Leerkracht/onderwijsassistent voor de
instroomgroep (1 dag)
In februari starten we een nieuwe instroomgroep
voor onze jongste kleuters. Deze groep gaat 4
dagen naar school. Voor de donderdag zoeken we
nog een leerkracht of OA-er die het een uitdaging
vindt om onze jongste leerlingen te begeleiden.

We zoeken collega’s die:
De grondslag van de school van harte onderschrijven, in handel en
wandel een bijbelgetrouw christen zijn en kerkelijk meelevend zijn.
Een warm hart hebben voor kinderen en zich willen inzetten voor
een veilig klimaat in de klas waarin alle kinderen zich thuis voelen.
Zich willen inzetten voor adaptief en kwalitatief goed onderwijs
en daar een actieve bijdrage aan wil leveren op groeps- en
schoolniveau.
Een goede band met ouders willen opbouwen en collegialiteit hoog
in het vaandel hebben staan.

Per 1 maart 2021

Leerkracht voor de middenbouw (3 dagen)
Het gaat hier om een vacature die ontstaat in
groep 5, doordat een collega een baan elders
heeft gekregen. In principe gaat het om 2 dagen
in groep 5 en één ochtend in groep 7.

We zoeken collega’s die:
Is een protestants christelijke dorpsschool met als grondslag de
Bijbel opgevat naar de drie formulieren van Enigheid.
Heeft ongeveer 280 leerlingen, verdeeld over 11 groepen.
Heeft als doel het brengen van kinderen tot Jezus.
Heeft als missie: ‘een goede basis voor nu en later’.

Voor zo snel mogelijk

Leerkracht/RT-er/OA-er voor de

Staat open voor alle gezinnen die de grondslag van onze school
respecteren.
Biedt goede begeleiding voor nieuwe en/ of startende collega’s.

leerlingenbegeleiding (1,5 dag)

Maakt deel uit van de SSBB, samen met ‘CBS De Schakel’ in Meteren,

Om onze leerlingenzorg te continueren zoeken

‘De Hervormde School’ in Opheusden, ‘De Wegwijzer’ in Kesteren,

we een enthousiaste leerkracht of RT-er, die graag

‘School met de Bijbel’ in Randwijk.

leerlingen individueel of in groepjes begeleidt.

Is bestuurlijk aangesloten bij de VGS.

Het gaat om 1,5 dag (of 3 dagdelen) in onderling
overleg overeen te komen.

Wil je meer informatie of kennismaken met de school?

Uiteraard is een combinatie van bovenstaande

Neem dan contact op met dhr. J. Teeuw (locatiedirecteur).

vacatures bespreekbaar. Het gaat in principe om

Tel. 0344 60 20 60 (school) of 06 45 74 64 75 of onderstaand mailadres.

benoemingen tot de zomervakantie, maar wel

Je sollicitatie kun je tot en met woensdag 12 januari 2022 richten aan

met uitzicht op een vast dienstverband.

J. Teeuw, email: directie@ehslienden.nl

Kom jij onze school versterken?
Protestant Christelijke basisschool Eben Haëzer
Rembrandt van Rijnstraat 33 | 4033 GG Lienden
www.ehslienden.nl

