
 
 

 

 

 

 
 

De Constantijnschool  staat in 
de wijk Molenvliet-West en 
wordt momenteel bezocht door 
230  kinderen. Zij krijgen 
onderwijs van 15 enthousiaste 
leerkrachten in  een modern 
gebouw met nieuwe methoden. 
In onze onderwijsvisie neemt 
het omgaan met verschillen een 
centrale plaats in. 
 
Op onze school vinden wij het 
belangrijk dat: 
* kinderen zich veilig voelen 
* kinderen goed onderwijs  
   ontvangen 
* kinderen begeleid worden 
   in hun sociaal-emotionele  
   ontwikkeling 
* ouders en leerkrachten  
   zich samen verantwoor- 
   delijk voelen 
 

 
 
De Constantijnschool behoort 
tot de SPCO  Groene Hart met 
13 scholen in Harmelen, 
Linschoten, Lopik, Montfoort, 
Nieuwerbrug en Woerden.  
 
Voor meer info:  www.spco.nl 
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Het betreft een reguliere benoeming voor 20 uur 
Ingangsdatum:  1 augustus 2018  
 
Wat bieden wij? 
➢ Een enthousiast en meedenkend team 
➢ Een school die kinderen een gestructureerde én uitdagende 

leeromgeving biedt  
➢ Een school waar leerlingen deel kunnen nemen aan 

plusactiviteiten en onderzoeksgroepen  
➢ Een school waar leerlingen werken met chromebooks 
➢ Een school waar rust en structuur zorgen voor een veilig en 

uitnodigend pedagogisch klimaat 
➢ Een school die werkt met de methodiek LeerKRACHT 
➢ Een school waar technieken van Teach like a Champion in alle 

groepen worden gebruikt 
➢ Een school die de komende jaren een impuls geeft aan het 

muziekonderwijs 
➢ Een school waar vanaf groep 1 Engels wordt aangeboden 

 
Wij zoeken iemand die: 
➢ inzicht heeft in en visie heeft op het onderwijs 
➢ oog heeft voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
➢ collegiaal is en verantwoordelijkheidsgevoel heeft 
➢ communicatief sterk is naar alle betrokkenen op school 
➢ kan relativeren en humor heeft 
➢ een protestants-christelijke levensovertuiging heeft en die 

gemotiveerd kiest voor christelijk onderwijs 
 
 
Wilt u meer informatie? 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Rob Arnold, 
directeur. 

☎ school: 0348-422567 
☎ privé:    010-4424727 of 06-47921806 

 
Belangstelling? 
We zien de sollicitatiebrief met beschrijving van uw motivatie en 
visie op onderwijs graag tegemoet. Reacties moeten uiterlijk 
maandag 11 juni in ons bezit zijn.  
• postbus 67, 3440 AB Woerden 
• e-mail: rob.arnold@spco.nl 

 

http://www.spco.nl/

