
 

Ons motto is ‘PCB De Meent;  
voor meer dan een goede Basis!’ 
We kregen het predicaat ‘goed’ van 
de Inspectie van het Onderwijs en 
complimenten voor ons passend 
onderwijs. Hier zijn we trots op.  
 
Iedereen is welkom op onze 
christelijke school. Een dorpsschool 
met veel aandacht voor ieder kind. 
Omdat ieder kind uniek is, passen 
we ons lesaanbod aan de behoeften 
van het kind aan. Dat is voor ons 
goed te realiseren omdat wij een 
kleine school zijn met 50 leerlingen. 
Wij doen wat werkt en zijn 
toekomstgericht. Wij leren kinderen 
vaardigheden die zij 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 
 
 

Voor ons inhaal- en ondersteuningsprogramma zoeken wij  
voor 17 uur per week een:  
 

Ondersteunende juf of 
meester op ons flexibele 
leerplein!  
 
We zijn op zoek naar een leerkracht die kleine groepjes of individuele kinderen 
kan ondersteunen bij het leren op het leerplein. Een extra instructie kan deze 
kinderen helpen bij het aanleren van nieuwe lesstof of helpen om hun opgelopen 
achterstand (vanwege corona) in te halen. Kom jij bij ons werken?   

Jouw kracht  
Je bent iemand die met passie kinderen een stapje verder wilt helpen. Je hebt 
affiniteit met de groepen 4 t/m 8 en zicht op de leerlijnen. Je kan goed overzicht 
bewaken in deze afwisselende baan en communiceert goed met de leerkrachten over 
de vorderingen van de kinderen en de uitdagingen waar ze voor staan. Daarin geef je 
niet snel op, jij bent een echte doorzetter om kinderen vooruit te helpen in hun 
ontwikkeling. Met overtuiging kies je voor christelijk onderwijs.  
Wij bieden je een baan voor 17 uur, verdeeld over vijf ochtenden in de week tussen 
8.30 - 12 uur. Ingangsdatum per direct, einddatum is 1 maart 2022. Er is ruimte om 
door te groeien in de flexibele schil van onze stichting. Dat 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 
mij; Mireille van der Horst / 06-42437047/ mireille.vanderhorst@spco.nl  

Kom solliciteren!  
Solliciteren kan door je sollicitatiebrief met CV voor 9 december  
te mailen naar demeent@spco.nl. 

 
 


