
 

 

 
 

De Margrietschool is een 

dynamische, protestant 

christelijke basisschool waar 

een ervaren en gemotiveerd 

team kwalitatief goed en 

toekomstgericht onderwijs biedt. 

Wij bieden een fijne en veilige 

omgeving waarin kinderen 

optimaal leren en zich 

ontwikkelen op creatief en 

sociaal gebied. Wij werken 

volgens de principes van EDI. 

‘Samen Groeien Bloeien’ is ons 

motto. Dat geldt voor de kinderen 

die ons zijn toevertrouwd en voor 

het team. De Margrietschool heeft 

19 groepen en ca. 450 leerlingen.  

Meer weten? Check onze website: 

www.margrietschoolwoerden.nl 

 

 

 

De Margrietschool behoort tot de 

SPCO Groene Hart in Woerden. 

De SPCO heeft 13 scholen in 

Harmelen, Linschoten, Lopik, 

Montfoort, Nieuwerbrug, 

Woerdense Verlaat en Woerden. 

Hier wordt primair onderwijs 

verzorgd voor 2700 leerlingen door 

250 medewerkers. Voor meer info:  

www.spco.nl 

 
 

 
 

Wij zoeken een  

 

enthousiaste leerkracht voor 
de midden-/bovenbouw 

(bij voorkeur fulltime) 
 
Soort benoeming: reguliere benoeming 
Werktijdfactor: 40 uur 
Groep: 6 
Start: tussen 1 november en 1 januari a.s. 
Ook LB-leerkrachten worden van harte uitgenodigd te solliciteren. 

enthousiaste leerkracht voor 
de onderbouw 

(bij voorkeur parttime) 
 
Soort benoeming: tijdelijke benoeming 
Werktijdfactor: 17 uur 
Groep: nieuwe instroomgroep 
Start: 1 januari 2019 
 
Wat bieden wij jou: 

 een enthousiast en positief team; 

 collegiaal overleg tussen parallelgroepen; 

 een actuele digitale omgeving: chromebooks voor de leerlingen en 
nieuwe prowise borden in midden- en bovenbouw); 

 een ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin samen leren centraal 
staat; 

 interne ondersteuning en coaching voor beginnende leerkrachten. 
 
Onze nieuwe collega’s: 

 kiezen met overtuiging voor christelijk onderwijs; 

 kunnen goed samenwerken en zijn flexibel; 

 communiceren professioneel met alle betrokkenen op school; 

 zijn didactisch sterk en ICT-vaardig; 

 bouwen mee aan de kwaliteit van de school. 
 
Belangstelling/informatie: 
Je bondige sollicitatiebrief + CV kun je sturen naar Marjan Tomassen, 
directeur Margrietschool: marjan.tomassen@spco.nl.  
Vragen? Bel gerust: 06-48602655. 
 
Reageren kan t/m 24 oktober a.s.  
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 29 en 30 oktober a.s. 
 

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