
ENTHOUSIASTE JUF OF MEESTER!

HET BESTUUR VAN DE SSBB ZOEKT VOOR DE EBEN HAËZERSCHOOL IN 
LIENDEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2021 - 2022:

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA DIE: 

• De grondslag van de school van harte onderschrijft, 
in handel en wandel een bijbelgetrouw christen is en 
kerkelijk meelevend is. 

• Een warm hart heeft voor kinderen en zich wil 
inzetten voor een veilig klimaat in de klas waarin alle 
kinderen zich thuis voelen.

• Zich wil inzetten voor adaptief en kwalitatief goed 
onderwijs en daar een actieve bijdrage aan wil 
leveren op groeps- en schoolniveau.

• Een goede band met ouders wil opbouwen en 
collegialiteit hoog in het vaandel heeft staan.

Wil je meer informatie of kennismaken met 
de school? Neem dan contact op met dhr. J. Teeuw 
(locatiedirecteur). Tel. 0344 60 20 60 (school) of 06 45 
74 64 75. 

Je sollicitatie kun je tot en met D.V. 10 juni 2021 per 
email richten aan de sollicitatiecommissie,
t.a.v. dhr. J. Teeuw per e-mail directie@ehslienden.nl.

DE EBEN HAËZERSCHOOL:

• 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’.

• Staat open voor alle gezinnen die de grondslag van 
onze school respecteren.

• Biedt goede begeleiding voor nieuwe en/ of 
startende collega’s.

• Maakt deel uit van de SSBB, samen met ‘CBS De 
Schakel’ in Meteren, ‘De Hervormde School’ in 
Opheusden, ‘De Wegwijzer’ in Kesteren, ‘School met 
de Bijbel’ in Randwijk.

• Is bestuurlijk aangesloten bij de VGS.

Protestant Christelijke basis-
school Eben Haëzer
Rembrandt van Rijnstraat 33
4033 GG Lienden
www.ehslienden.nl

KOM JIJ ONZE SCHOOL VERSTERKEN?

Het gaat om een benoeming in de midden-/onderbouw. Parttimers worden ook van harte 
uitgenodigd om mee te solliciteren. Aantal dagen is in onderling overleg bespreekbaar. 


