
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
De Margrietschool staat in de wijk Snel en 
Polanen in Woerden. Momenteel bezoeken 
zo’n 450 kinderen de school en maken we 
gebruik van 3 gebouwen op loopafstand 
van elkaar. Het team bestaat uit ongeveer 
36 collega’s. Ons doel is een kwalitatief 
goede christelijke basisschool te zijn waar 
kinderen met plezier naartoe gaan. Met 
ons team vinden wij het mooi om hieraan 
te werken en ons daarvoor in te zetten. De 
missie van de school luidt: ‘Samen Groeien 
en Bloeien’. De school werkt vanuit passie 
voor het kind dat groeit en zich steeds 
verder ontwikkelt.  
Werken op de Margrietschool betekent 
gericht zijn op een hoge kwaliteit en 
werken in een omgeving die dynamisch is 
en waar ontwikkeling en vernieuwing heel 
gewoon is. Zo zullen wij in de nabije 
toekomst in toenemende mate gebruik 
maken chromebooks binnen ons 
onderwijs, werken aan het optimaliseren 
van ons taalonderwijs en is het verder 
vormgeven van het IKC een speerpunt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Margrietschool behoort tot SPCO  
Groene Hart met 13 scholen in Harmelen, 
Linschoten, Lopik, Montfoort, Nieuwerbrug, 
Woerdense Verlaat en Woerden. Hier wordt 
primair onderwijs verzorgd voor ruim 2700 
leerlingen door zo’n 250 medewerkers. 
 

 
 
De Margrietschool zoek voor de nieuwe instroomgroep per 

1 maart 2018  
 

Een leraar 
 
 
Omvang: 38 uur per week (maandag t/m vrijdag) 
Periode: 1 maart t/m 31 juli 2018 (met de eventuele mogelijkheid 
tot een verlenging van de benoeming binnen de stichting) 
 
 
Wij zoeken iemand die: 
o graag les geeft in de onderbouw, daar de flexibiliteit en de 

creativiteit voor heeft en er veel plezier aan beleeft.  
o een protestants christelijke levensovertuiging heeft en 

gemotiveerd kiest voor christelijk onderwijs 
o voor wie het vanzelfsprekend is leerlingen adaptief te 

benaderen 
o ambitieus is, lef heeft en een onderzoekende houding heeft 
o communicatief sterk is naar alle betrokkenen op school 
o collegiaal is en verantwoordelijkheidsgevoel heeft 

 
 
Wij bieden u: 
o werken bij een dynamische school 
o een omgeving die u in staat stelt om u te ontwikkelen 
o een enthousiast team van ongeveer 35 collega’s  
o een werkplek die goed georganiseerd is en waar duidelijk is 

wie welke verantwoordelijkheden heeft 
o een ouderpopulatie die betrokken is 

 
 
Wilt u meer informatie? 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Wilma Koetsier, 
teamleider. 
� 0348- 431791 (school)  06-21212311 (mobiel) 
• e-mail: wilma.koetsier@spco.nl 
• website : www.margrietschoolwoerden.nl   
 
 
 
 
 
Belangstelling? 
We zien uw gemotiveerde sollicitatiebrief met CV graag uiterlijk  
8 januari 2018 per mail tegemoet (wilma.koetsier@spco.nl). Meer 
informatie? Bel gerust! 
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