
 

Basisschool De Fontein is  
een gezellige, kleurrijke, 
open christelijke school  
waar een enthousiast team 
kwalitatief goed onderwijs geeft 
met aandacht voor ieder kind 
in een veilige omgeving. 
 
We kregen het predicaat ‘goed’ 
van de Inspectie van het 
Onderwijs. 
 
Wij zijn trots op onze school 
omdat we hier met alle 
kinderen, ouders en 
leerkrachten vorm geven 
aan het samen leren, werken en 
groeien in een veilige, 
vreedzame omgeving.  
 
www.fonteinharmelen.nl 
 
De Fontein behoort tot  
de SPCO Groene Hart met  
13 scholen in Harmelen, 
Linschoten, Lopik, Montfoort, 
Nieuwerbrug, Woerdense 
Verlaat en Woerden. 
 
www.spco.nl 

Het team van De Fontein zoekt per 1-08-2020 :  
 
een enthousiaste en deskundige collega  
met affiniteit voor het jonge kind voor een van onze 
kleutergroepen 
 
Wij zoeken iemand die de jongste kinderen in de school ‘ziet’ en hen met veel passie, 
enthousiasme en vanuit expertise laat groeien tot leerlingen die klaar zijn voor groep 3. 
Je bent een teamspeler en krijgt energie van samen leren en ontwikkelen. 
Het betreft een fulltime aanstelling. 
 
Wij zoeken iemand die: 
• een positieve houding uitstraalt naar leerlingen 
• het eigenaarschap van leerlingen vergroot 
• instaat is om de christelijke identiteit van de school uit te dragen 
• vanuit gelijkwaardigheid het contact met kinderen en ouders aangaat 
• verantwoordelijkheid neemt binnen en buiten de klas 
• samen met ons wil nadenken over de school van morgen 
 
Wat bieden we? 
• een enthousiast, betrokken en lerend team 
• focus op leerkrachttaken 
• een goed georganiseerde school waar je tijd krijgt om je werk goed te doen  
• een goed begeleidingstraject 
• werken in professionele leerteams 
• Young Professionals programma voor starters in het basisonderwijs 
• een gecertificeerde TOP opleiding voor professionals  
 
Nieuwsgierig?  
Voor informatie over de functie of het sollicitatieproces kun je contact opnemen met; 
Everdien Blankman-Averink, dir./ everdien.blankman@spco.nl 
 
Kom solliciteren!  
Solliciteren kan door je sollicitatiebrief met CV voor 15 april 2020 te mailen naar 
fontein@spco.nl. 
 


