
De R. de Jagerschool in Woerden 
is een kleinschalige school in de 
groene wijk Staatsliedenkwartier 
in Woerden. We zijn een open, 
enthousiast team. Je voelt je er 
snel thuis. We hebben veel 
expertise in huis en dat delen we 
met elkaar. Daar worden we 
samen beter van. We creëren een 
fijne plek voor kinderen waar 
plezier is en geleerd wordt. 

Wij zijn op zoek naar jou: 

Juf of meester van een leuke groep 6 in Woerden

Reviews van de school: 
‘Ik voelde me als nieuwe collega snel thuis op de R. de Jagerschool, 
collega’s komen bij je langs, denken met je mee. Je bent snel één van 
de club.’ (startende collega)
‘Mijn kind wordt gezien en krijgt goede begeleiding’ ‘Als ouder word je 
betrokken bij de ontwikkeling van je kind. Ik waardeer die 
ouder-kind-leerkrachtgesprekken.’ (ouder)

‘De juf is lief, ze vertelt wat we gaan leren en oefent dat met ons’ 
(leerling) 

En jij?
Zin in een uitdaging? 
Als je, net als wij, 
.... de kinderen tot ontwikkeling wilt brengen, 
…. een gezonde dosis enthousiasme bezit en het fijn vindt om samen te  
    werken,
…. bewust kiest voor christelijk onderwijs,
…. jezelf ontwikkelen een must voor je is, 
…. jouw expertise wilt delen met je collega’s,
dan ben je meer dan welkom!

We willen je graag ontmoeten!
Schrijf een motiverende brief en mail hem  met je CV naar Hanneke 
Mulder,  hanneke.mulder@spco.nl of bel 0348 415735 / 06 53494628.
Als je voor 9 juli reageert hoor je voor de zomervakantie van ons. 

Nieuwsgierig geworden? 
Neem een kijkje op www.rdejager@spco.nl.

Reden vacature: reguliere formatie 
Aanvang: vanaf 1 november 2018 
Omvang in werktijdfactor : 3 dagen ( 0.6 wtf) 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

De R. de Jagerschool behoort tot 
de SPCO  Groene Hart met 13 
scholen in Harmelen, Linschoten, 
Lopik, Montfoort, Nieuwerbrug, 
Woerdense Verlaat  en Woerden. 
Hier wordt primair onderwijs 
verzorgd voor circa 2700 
leerlingen door zo’n 250 
medewerkers. We zijn een 
organisatie waarin elke 
afzonderlijke school in de eerste 
plaats zelf verantwoordelijk is 
voor de inrichting van het 
onderwijs aan de kinderen.
Voor meer info: www.spco.nl


