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Wij hebben interessante vacatures: 

 

Leerkracht L10 groep 5 16/18 uur per week (ma/di of do/vr) 

Leerkracht L10 groep 7 16/18 uur per week (ma/di) 

 
 

De Bijenkorf is i.v.m. groei per 01-08-2019 op zoek naar een tweetal leerkrachten. De Bijenkorf is een 
middelgrote school in de wijk Gouda-Noord. Ons team heeft veel te bieden aan kinderen, ouders en 
collega’s.  
 

Wij zijn een ambitieuze school! Voor ons telt wie jij bent en de match met onze organisatie. Je hebt 

hart voor het ontwikkelen van talenten van kinderen. Wij vinden het net zo belangrijk dat je zelf blijft 

leren en samen met collega’s verantwoordelijkheid neemt voor onze school. Spreekt je dit aan, lees 

dan verder….. 

 

Wat kenmerkt onze school? 
 De Bijenkorf is een Vreedzame school met ruim 300 boeiende leerlingen verdeeld over 13 

groepen en zo’n 25 enthousiaste collega’s die samenwerken hoog in het vaandel hebben 

staan. 

 De Bijenkorf is een school met een brede zorgcultuur waarbij doelgericht werken en een fijn 

sociaal klimaat hand in hand gaan. 

 De Bijenkorf heeft een mooi aanbod voor mee rbegaafde leerlingen van groep 1 t/m 8 

 Op De Bijenkorf werken we met de technieken vanuit Teach like a Champion 

Wat bieden wij? 
Wij proberen je te faciliteren zodat jij jouw werk goed kunt doen. We bieden je dan ook een 

meesterlijke baan, ook voor juffen! 

 Wij zijn onderdeel van stichting De Groeiling met onze eigen opleidingsacademie en diverse 

lerende netwerken. Je kunt binnen onze stichting doorstromen naar een andere school of naar 

ons kernteam. 

 We bieden jou een gezellig team waar leren van en met elkaar hoog in het vaandel staat.  
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Wie zoeken wij? 
Wij geloven dat jij het beste tot je recht komt als je kunt zijn wie je bent en jij jouw ervaring en 

talenten kunt inzetten bij onze school. Wij willen dat jij, net als onze kinderen, bij ons zult groeien en 

bloeien. Je herkent je daarom in het volgende profiel: 

 Je bent in het bezit is van een PABO diploma  

 Je kunt reflecteren en zet dit om in handelen 

 Je vraagt en geeft feedback. 

 Je houdt van samenwerken; voor jou geldt 1+1=3! 

 Je weet goed voor jezelf te zorgen zodat je fit en met passie je vak kunt blijven uitoefenen.  

 

Lijkt dit je wat? Kom op gesprek! 
Heb jij zin om bij ons te werken? Stuur dan jouw cv en brief met motivatie voor 24 mei 2019 naar 

directie.bijenkorf@degroeiling.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 

met Wilca Hoekstra, directeur, op telefoonnummer 0182-516675. Meer informatie over onze school 

vind je op: bijenkorf.info 

Gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden in de week van 27 mei. 

 

Komt deze functie niet overeen met jouw wensen of ben je nog niet in het bezit van een diploma, 

maar wil je wel bij één van onze scholen in het basisonderwijs werken dan komen we graag in 

contact met je. We hebben binnen onze stichting veel mogelijkheden. Kijk hiervoor op: 

www.degroeiling.nl of laat het ons weten via wervingenselectie@degroeiling.nl. 

 

 

 De Bijenkorf is onderdeel van stichting De Groeiling die met 22 scholen het 

katholiek en interconfessioneel primair onderwijs verzorgt in de gemeentes 

Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen a/d Rijn, Waddinxveen, 

Krimpenerwaard, Zuidplas en Oudewater. Met bijna 500 medewerkers geven 

wij onderwijs aan ruim 4.800 leerlingen. Kijk op www.degroeiling.nl voor 

onze andere vacatures. 
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