
 

Ons motto is ‘PCB De Meent;  
voor meer dan een goede basis!’ 
Zevenmaal hebben we een goed  
als beoordeling kregen van de 
Inspectie van het Onderwijs.  
Hier zijn we trots op.  
 
Iedereen is welkom op onze 
christelijke school. Een school met 
kwalitatief goed onderwijs en veel 
aandacht voor ieder kind. Omdat 
ieder kind uniek is, passen we ons 
lesaanbod aan op de behoeften van 
het kind. Dat is voor ons goed te 
realiseren omdat wij een kleine 
school zijn. Wij doen wat werkt en 
zijn toekomstgericht. Wij leren 
kinderen vaardigheden die het nu 
en in de toekomst nodig hebben. 
 
www.pcbdemeent.nl 
 
 
 
De Meent 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 
 

Vanuit de werkdrukgelden zoeken wij voor 3,5 uur per week 
een: 

Leerkracht Engels voor alle 
groepen 
 
Can you help us to improve our English? 
Bij voorkeur geef je op dinsdag les aan onze drie combinatiegroepen. Namelijk 1/2/3, 
4/5/6 en 6/7. Lestijden zijn van 11.15-14.00 uur. We werken met de methode Stepping 
Stones. Native speaking vinden we belangrijk en we zijn benieuwd naar jouw ideeën.  
 
Kom jij ons team versterken?  
 
Jouw kracht 
Je bent iemand die met passie kinderen een stapje verder wil helpen. Je hebt affiniteit met 
de groepen 1 t/m 8 en zicht op de leerlijnen Engels. Je spreekvaardigheid Engels is goed en 
je kiest met overtuiging voor christelijk onderwijs. Je werkt als ZZP-er of via een uitbreiding 
op je huidige wtf. 
 
Informatie 
De ingangsdatum is per direct en de einddatum is 31 juli 2022. Verlenging is mogelijk bij 
gebleken geschiktheid. Er is ruimte om door te groeien in onze flexibele schil of je uren uit 
te breiden. Dit betekent dat je, als invaller, ingezet kan worden op verschillende scholen 
van de SPCO. Startende leerkrachten mogen ook solliciteren! 
 
Nieuwsgierig? 
Voor informatie over de functie of het sollicitatieproces kun je contact opnemen met 
Mireille van der Horst / 06-42437047/ mireille.vanderhorst@spco.nl 
 
Kom solliciteren! 
Solliciteren kan door je sollicitatiebrief met CV te mailen naar demeent@spco.nl. 
 

http://www.spco.nl/

