
Wij zoeken een

Enthousiaste groepsleerkracht 
groep 1-2
PCB Timotheüs is een open christelijke school met 155 leerlingen in het hart 
Linschoten. Samen met de openbare school Prins Claus zitten we in een gebouw. 
De Timotheüsschool is een stabiele school, zowel qua leerlingenaantal als ook 
voor wat betreft het team. Onze christelijke identiteit vinden onze ouders en wij 
heel belangrijk. 

De Timotheüsschool is een fijne plek, waar iedereen zich thuis mag voelen en 

waar het plezier in samen leren en ontwikkelen voorop staat. We geven inhoud 

aan het onderwijs op De Timotheüs door de kinderen te leren hun ‘blik’ niet alleen 

op zichzelf te richten, maar ook op een ander, alsook op de wereld om hen heen 

en op hun toekomst, met andere woorden: wegwijs worden in de wereld en voor 

die wereld zorg dragen, je horizon verbreden.                

                                                                                                     

De missie van de school is: ‘Geloven in en met kinderen’. Onze kernwaarden zijn: 

‘samen zorgen, ‘samen ontwikkelen’, ‘samen groeien’ en ‘samen werken’. Deze 

kernwaarden komen op vele manieren terug in ons onderwijs. We werken continu 

aan onze onderwijsontwikkeling, iedere dag een beetje beter.

We zoeken:
- een leerkracht die van echt van betekenis wil en kan zijn voor jonge kinderen;

- een leerkracht die de christelijke identiteit onderschrijft en wil uitdragen;

- een leerkracht die makkelijk communiceert;

- een leerkracht die positief in het leven staat en zich graag wil ontwikkelen;

De Timotheusschool 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

De Timotheüsschool is een 

school om trots op te zijn. 

De kinderen, ouders en 

leerkrachten geven op een 

sfeervolle wijze vorm aan het 

samen leren, werken en groeien 

in een veilige, vreedzame 

omgeving.

De school biedt modern onder-

wijs, gaat mee in de ontwikkeling 

door de toepassingen van ICT in 

het onderwijs aan te laten sluiten 

bij vaardigheden die kinderen in 

de toekomst nodig hebben.

www.timotheuslinschoten.nl



- een leerkracht die in staat is een goed pedagogisch en veilig klimaat 

 te scheppen;

- een leerkracht die in staat is een rijke leeromgeving creëren;

- een leerkracht die rekening houdt met verschillen tussen leerlingen 

 en kan differentiëren.

We bieden:
- een leuke groep 1/2 van ongeveer 22 kinderen;

- een ‘zachte landing’ door goede werkbegeleiding van je duo-collega 

 en coaching ‘op maat’;

- een fijn en veilig team om mee samen te werken en samen te leren;

- een betrokken ouderpopulatie waarbij je als school en thuis schouder 

 aan schouder staat in de ontwikkeling van kinderen;

- een school met een vijf-gelijke-dagen model;

- de methode ‘Kleuterplein’ als basis voor onze lessen. 

 

Solliciteren
Pas jij in dit profiel? Stuur z.s.m. een email met je motivatie en C.V. naar 

erik.vanfaassen@spco.nl. Voor verdere informatie kun je kijken op 

www.timotheuslinschoten.nl en contact opnemen met de schoolleider a.i., 

Erik van Faassen op 06-83719299. 


