
Kom jij ons leuke team versterken? Wij zoeken een

enthousiaste 
bovenbouw leerkracht 
16 uur  •  start schooljaar t/m half oktober 2021
vervanging zwangerschapsverlof

Wat bieden wij jou:
- een jong en positief team dat goed samenwerkt;
- een door de inspectie als GOED beoordeelde school die volop in 
 ontwikkeling is ter verbetering van het onderwijs (chromebooks, 
 EDI, onderzoeksgroepen en Engels vanaf groep 1);
- veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
- een school die de taken verdeelt op basis van talenten van 
 leerkrachten.

Wij zoeken een leerkracht die:
- met passie in de bovenbouw werkt en enige ervaring heeft;
- vaardig is in didactisch goede instructies geven;
- graag samenwerkt met de leerlingen, de ouders en het team;
- mee wil bouwen aan de kwaliteit van de school;
- met overtuiging kiest voor christelijk onderwijs;
- in Nieuwerbrug a/d Rijn wil werken, midden in de randstad 
 (op slechts 10 minuten van Woerden).

Wil je meer informatie?
Neem contact op met Kees Bruggeman; 06-11004462 
en kees.bruggeman@spco.nl. 

Kom solliciteren! 
Tot uiterlijk 26 april kun je je sollicitatiebrief met CV sturen 
naar kees.bruggeman@spco.nl t.a.v. Kees Bruggeman, directeur.  

Een wereld aan talent!

CBS De Brug is een christelijke 
school waar iedereen welkom 
is en kinderen met plezier naar 
toegaan! 

Met onze talentenateliers en 
de vernieuwde aanpak op het 
gebied van wereldoriëntatie 
werken we continu aan het 
beste onderwijs voor kinderen. 
We vinden het belangrijk  dat 
kinderen tijdens de basisschool-
tijd goed in hun vel  zitten, 
vrolijk thuiskomen en vol 
verhalen zitten. Dan leert 
een kind optimaal. Wij hebben 
oog voor ieder kind en bieden 
toekomstgericht onderwijs, zo 
werken we bijvoorbeeld met 
Chromebooks en geven we 
Engels vanaf groep 1. 

De Brug behoort tot de 
SPCO Groene Hart. De SPCO 
heeft13 scholen in Harmelen, 
Linschoten, Lopik, Montfoort, 
Nieuwerbrug, Woerdense 
Verlaat en Woerden.

Samen verzorgen wij uitstekend, 
christelijk primair onderwijs.

www.spco.nl


