
 
 
 

Wij zijn een open christelijke school 

waar ieder kind welkom is om in een 

veilige omgeving tot leren te komen.  
 
Wij zetten als Fonteinteam onze 

deskundigheid in en grijpen nieuwe 

ontwikkelingen aan om het 

onderwijs te versterken. Daarbij 

zoeken wij de verbinding met ouders 

om kinderen uit te dagen zich naar 

eigen mogelijkheden te ontwikkelen.  
 
Samen zijn wij verantwoordelijk voor 

een stimulerende en plezierige 

omgeving waarin wij kinderen 

voorbereiden op hun rol in de 

maatschappij. 
 
“Vanuit deskundigheid naar ster(k) 

onderwijs” 

 
www.defonteinharmelen.nl 
Hendriklaan 5 
3481VR Harmelen 
 
De Fontein behoort tot de 
SPCO Groene Hart. De SPCO 
heeft 13 scholen in Harmelen, 

Linschoten, Lopik, Montfoort, 

Nieuwerbrug, Woerdense Verlaat en 

Woerden. 

 

Ben jij op zoek naar een leuke baan  
binnen een goedlopende school en een gedreven team? 

 
Wij zoeken een 

 

enthousiaste leerkracht voor groep 4 
wtf 0,4 tot 0,5  – vervanging zwangerschapsverlof op (woensdag) donderdag en vrijdag 

9 maart 2023 - 7 juli 2023 

 
 
Wat bieden wij? 

• een betrokken en enthousiast team dat met elkaar samenwerkt vanuit gespreid 
leiderschap; 

• een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven volgens de EDI principes; 

• een school die kinderen een gestructureerde en veilige leeromgeving biedt, onder andere 
door de inzet van Kwink; 

• een school met moderne faciliteiten waar toekomstgericht onderwijs wordt gegeven; 

• SPCO Groene Hart biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden en 
ontwikkelmogelijkheden. 

 

Wij zoeken iemand die: 
• samen met het team wil werken aan goed onderwijs; 

• collegiaal is en verantwoordelijkheidsgevoel heeft; 

• ouders als educatief partner ziet; 

• in staat is om de christelijke identiteit uit te dragen. 
 

Ben jij de collega die wij zoeken?  
Ik ben benieuwd naar je motivatie. Graag nodig ik je uit voor een gesprek! 
Reageren kan tot 13 december. De gesprekken vinden plaats in week 51.  
 
Belangstelling? 
Voor informatie over de functie of het sollicitatieproces kun je contact opnemen met mij; Marjan 
Meijer (directeur) 06 53293287 of marjan.meijer@spco.nl 
Het betreft in principe een tijdelijke aanstelling, met daarna in overleg een aanstelling op één van 
onze scholen of in onze vervangingspool. 
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