
 

Met ingang van 1 januari 2022, of eerder in overleg, zijn wij voor Basisschool 
De Brug in Nieuwerbrug op zoek naar een: 

Leerkracht bovenbouw  
(17 uur tot 24 uur) 
 

CBS De Brug is een christelijke school waar iedereen welkom is en kinderen met 
plezier naartoe gaan! We werken continu aan het beste onderwijs voor kinderen 
en bieden ruimte aan innovatie; we hebben een Leerwerkgemeenschap Taal, een 
vernieuwde vakgeïntegreerde aanpak voor het middagonderwijs en veel talent- 
gerichte activiteiten, zoals talentateliers en een klusklas.  
 

Wij bieden je: 

 een jong en positief team dat op prettige wijze met elkaar samenwerkt vanuit de principes 
van gespreid leiderschap; er is aandacht voor elkaars talenten en vertrouwen in elkaars 
expertise; 

 een team dat op elkaar betrokken is en graag met elkaar meedenkt; 

 veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

 inschaling in salarisschaal L10. 
  

Wij zoeken een leerkracht die:  

 met passie in de bovenbouw werkt en enige ervaring heeft; 

 het leuk vindt om didactische goede instructies te geven; 

 graag samenwerkt met de leerlingen, de ouders en het team; 

 mee wil bouwen aan de kwaliteit van de school; 

 met overtuiging kiest voor christelijk onderwijs; 

 in Nieuwerbrug a/d Rijn wil werken, midden in de Randstad (op slechts 10 minuten van 

Woerden). 

 

Nieuwsgierig? 

Voor informatie over de functie of het sollicitatieproces kun je contact opnemen met mij; 

Priscilla van Os (directeur) / 0348 – 688352 / priscilla.vanos@spco.nl. 

 

Kom solliciteren! 

Solliciteren kan via een e-mail door je sollicitatiebrief met CV voor 31 oktober 2021 te sturen  

naar priscilla.vanos@spco.nl.  

 
 
 

CBS De Brug is een open  
protestants-christelijke basisschool 
in het hart van Nieuwerbrug.  
 
Wij bieden kinderen kwalitatief  
goed en toekomstgericht  
onderwijs, met alle kansen om  
zich maximaal te ontwikkelen.  
 
‘Een wereld aan talent!’ is ons motto.  
Wij vinden het belangrijk dat  
kinderen plezier hebben op school  
en tijdens het leren.  
 
www.cbs-de-brug.nl

 
 

CBS De Brug behoort tot de  

SPCO Groene Hart. De SPCO heeft  

13 scholen in Harmelen, Linschoten, 

Lopik, Montfoort, Nieuwerbrug, 

Woerdense Verlaat en Woerden. 

 

Hier wordt primair onderwijs 

verzorgd voor 2.700 leerlingen  

door zo’n 250 medewerkers. 

 

www.spco.nl 

 

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

 

http://www.spco.nl/

