
 

 
 

 
 
 
De Johan Frisoschool is 
een ambitieuze, 
kleinschalige christelijke 
school waar kinderen met 
plezier naar toe gaan. Wij 
vinden het belangrijk dat 
onze kinderen in een 
prettig, veilig en 
gestructureerd 
opvoedkundig klimaat de 
gelegenheid krijgen om 
zich op hun eigen niveau 
te ontwikkelen. 
 
Eén van onze 
speerpunten is dat elk 
kind beschikt over 
bijzonder talent. Bij ons 
op school krijgt talent de 
ruimte. In het bijzonder 
tijdens Talentonderwijs!  
www.johanfrisoschool.net  
 
 
 

 
 

De Johan Frisoschool behoort 
tot SPCO  Groene Hart met 13 
scholen in Harmelen, 
Linschoten, Lopik, Montfoort, 
Nieuwerbrug, Woerdense 
Verlaat  en Woerden. Binnen 
de stichting wordt primair 
onderwijs verzorgd voor circa 
2600 leerlingen door zo’n 250 
medewerkers. 
Voor meer info:  www.spco.nl 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld 

 

                   
 

Ben jij onze nieuwe juf of meester in groep 4? 
Reden vacature: reguliere formatie  

Periode: schooljaar 2017-2018 
Omvang in werktijd : 17 of 24 uur (2 dagen in groep 4, 1 dag in groep 1/2) 

Functieschaal: LA 
 
Jij, als leerkracht, bent: 

- een enthousiast en inspirerend rolmodel voor de leerlingen 
- een open, eerlijke, hardwerkende teamspeler 
- communicatief sterk bij alle betrokkenen van de school 
- verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de individuele leerling, de 

groep en de school 
 
Jij, als leerkracht, hebt: 

- een protestants christelijke levensovertuiging  
- uitstekende pedagogische vaardigheden  
- ervaring met het werken met de Kanjermethode 
- goede didactische vaardigheden 
- ervaring in het werken met het directe instructie model (EDI) 
- de ambitie om elk kind passende begeleiding geven waardoor het kind 

in staat is zich de leerstof eigen te maken 
- een gymbevoegdheid 
- zeer veel interesse in ICT 
- de ambitie om te werken met chromebooks en google classroom 

 
Jij, als leerkracht, krijgt: 

o een enthousiaste, lieve, hardwerkende groep 4 (en misschien ook wel 
een fantastische dag in groep 1/2!) 

o een ervaren, betrokken duo-collega om mee samen te werken 
o een enthousiast, ambitieus team om mee samen te werken 
o een school met een professionele verbetercultuur van ‘samen elke 

dag een beetje beter’. (Stichting LeerKRACHT) 
o goede begeleiding door directie en collega’s 
o een school met positief betrokken ouders 

 
Wil je meer informatie of wil je direct reageren? Je kunt contact opnemen met: 
Dianne Peterse (directeur)  
06-30383342 / johanfriso@spco.nl  
 
We zien je sollicitatiebrief met CV, je motivatie om  bij ons te willen werken en 
je visie op onderwijs graag tegemoet. Reacties moeten 12 mei uiterlijk in ons 
bezit zijn. Je kunt per e-mail reageren: johanfriso@spco.nl. In de 
sollicitatieprocedure gaan wij uit van zowel gesprekken, als de mogelijkheid 
voor proeflessen. Binnen onze stichting geldt dat interne kandidaten bij gelijke 
geschiktheid voorkeur genieten boven externe kandidaten. 
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