
 

 
Plaatsingsdatum 28-04-2021 
Sluitingsdatum 31-05-2021 
Met ingang van  01-09-2021 
Dienstverband Tijdelijk met uitzicht op een vast contract 
FTE 0,4250 fte 

 
PCBS De Bron 
PCBS De Bron is een kleine basisschool in Sprang-Capelle. Onze christelijke basisschool telt 60 
leerlingen. PCBS De Bron werkt met gecombineerde groepen. 

Gelukkige, enthousiaste kinderen die met een open blik het beste uit zichzelf halen. Die mogen zijn 
wie ze zijn. Daar gaan we elke dag weer voor. En dat lukt. Omdat we geloven in de kracht van 
aandacht. De aandacht die ieder kind verdient op weg naar de toekomst. En omdat school meer is 
dan goed leren lezen en rekenen. School gaat over samenwerken, vriendschappen sluiten en 
prettig met elkaar omgaan. Over Pasen vieren, of een verjaardag. Maar ook over boomhutten 
bouwen en soep maken van water, gras en takken. Dat alles in een vertrouwde, kleinschalige 
omgeving, waar een stabiel team van gedreven leerkrachten kinderen voorbereiden op hun weg de 
wereld in, vol zelfvertrouwen. Als school werken we onderwijskundig samen met het team van de 
Koningsschool.  

Bekijk het filmpje van PCBS De Bron:  https://youtu.be/LbaimIZb7VQ 
 
 
Willem van Oranje Scholengroep 
PCBS De Bron is onderdeel van Willem van Oranje Scholengroep. Onze scholengroep faciliteert en 
ondersteunt zeven scholen. Autonome scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Ieder met 
hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de missie.  
Met als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur. Een identiteit waar we trots op zijn, 
omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in een continu veranderende wereld.  

Missie  
“Onze missie is leerlingen te begeleiden op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid in een 

omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot sterke individuen. Met als doel, vol zelfvertrouwen 
een betekenisvolle plek in onze samenleving te vinden. Met zelfvertrouwen en eigenwaarde.” 

 

 

LEERKRACHT MIDDENBOUW (0,4250 fte) 

PCBS De Bron in Sprang-Capelle 
 
Vind jij het belangrijk om een waardevolle bijdrage te leveren aan de  
toekomst van (jouw) leerlingen? Wil jij dit verschil graag maken op een 
kleinschalige school? Dan is dit je kans! PCBS De Bron zoekt voor de 
middenbouw vanaf het nieuwe schooljaar een enthousiaste juf of meester. 
Interesse? Reageer voor 31 mei en wie weet ben jij de onderwijsheld die  
wij zoeken!  
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/LbaimIZb7VQ


 

Wie zoeken wij? 
• Je hebt een afgeronde Pabo opleiding. 
• Je hebt hart voor je leerlingen en het onderwijs. 
• Je straalt plezier uit in je klas. 
• Je bent betrokken bij je leerlingen. 
• Je biedt structuur en veiligheid in je klas. 
• Je staat open voor innovatief onderwijs. 
• Je kunt goed relativeren en hebt een goede dosis zelfreflectie. 
• Je beschikt over uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten. 
• Je staat open om jezelf verder te ontwikkelen. 

 
Wat bieden wij?  

• Een aantrekkelijke en uitdagende baan in het nieuwe schooljaar 2021/2022. 
• Een contract voor een jaar met uitzicht op een vast contract (afhankelijk van eventuele 

formatieruimte). 
• Een inschaling volgens cao po, salarisschaal L10. 
• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 
• Een TMA (Talent Motivatie Analyse), waarin je in een persoonlijk gesprek direct inzicht krijgt 

in jouw talenten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse? 
Reageer dan voor 31 mei 2021. Je kunt je motivatie en CV sturen per e-mail naar Adri Buijs 
(locatiedirecteur). Ook voor vragen kun je bij Adri Buijs terecht.  
 
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van 
de procedure. De vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang 
hebben op de benoeming. Een TMA (Talent Motivatie Analyse) maakt onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. 
 
 
Contactgegevens 
 

Naam school PCBS de Bron 
Adres Nieuwe Vaart 11, 5161 AN Sprang-Capelle  
Contactpersoon Adri Buijs (locatiedirecteur)  

 0416-274145 / 06-33826698 
 A.buijs@wvoranje.nl 
 www.pcbsdebron.nl  

 

Talent en Ontwikkeling 
Wij hebben oog voor talent! 
 
Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'. Het versterken van datgene waar je (in 
de basis) goed in bent. Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt werk van jouw talent. We bieden je 
uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf 
naar boven te halen! 
 


