
 
 

 
 

 
Christelijke Scholengroep De 
Waard heeft zestien scholen 
onder haar bestuur, bestaande 
uit veertien scholen voor 
basisonderwijs, één school voor 
SBO en één school voor ZML. 
 
De scholen staan verspreid in  
de Hoeksche Waard. Eén school, 
een dependance van de school 
voor SO, bevindt zich in 
Middelharnis. De scholen 
worden door ca. 2800 leerlingen 
bezocht. 
 
Er werken 350 personeelsleden. 
De leiding van CSG De Waard  
ligt bij het College van Bestuur, 
dat wordt ondersteund  
door het bovenschools  
managementteam en het  
bestuurskantoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Werken als leerkracht in de Hoeksche Waard 
 

Overweegt u een in- of overstap naar onze stichting? 
Wij nodigen wij u van harte uit mee te solliciteren;  

juist ook voor na de zomervakantie 2020! 
 

Wij zoeken voor de scholen van 
 

 
 

enthousiaste leerkrachten én invalleerkrachten 
in een benoeming van 0,2 tot 1,0 fte (in overleg te bepalen)  

 
De werkzaamheden vinden plaats in een vaste groep op een van de scholen  

en/of in de vervanging van afwezige leerkrachten 
 

Wij zoeken een leerkracht die 
● de christelijke identiteit van CSG De Waard onderschrijft  
● effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen 
● instructie geeft op meerdere niveaus vanuit een direct instructiemodel 
● leerlingen ruimte geeft voor zelfstandig werken en samenwerkend leren 
● (ook) inzetbaar is in combinatiegroepen en in twee van de drie bouwen 
● zelfstandig gymlessen mag geven of bereid is hiervoor een opleiding te volgen 
● affiniteit heeft met ICT (werken met Chromebooks) 
● zich jaarlijks professionaliseert 
● bijdraagt aan peer review 
● bereid is zijn of haar expertise te delen in de school en op stichtingsniveau 
 
Wij bieden onze nieuwe collega 
● een warme, enthousiaste en betrokken organisatie 
● een werkomgeving waarin er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling 
● een goede begeleiding vanuit de stichting en op de school 
● basisscholen met moderne of goed onderhouden gebouwen 
● ondersteuning van de directie en interne begeleider 
● degelijke methodes voor alle vakgebieden  
● scholen met digitale mogelijkheden 
● arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Primair Onderwijs 
● zicht op een vaste benoeming, wanneer u breed inzetbaar en flexibel bent 
 
Voor inlichtingen: 
Kunt u contact opnemen met mevrouw Rose Notenboom, directeur personeelszaken 
via r.notenboom@csgdewaard.nl. 
 
Overweegt u een in- of overstap naar onze stichting? Wij nodigen wij u van harte uit 
mee te solliciteren; ook voor na de zomervakantie 2020! 
 
Sollicitatiebrieven: 
Kunnen tot en met zondag 1 maart 2020 per e-mail worden gericht aan Christelijke 
Scholengroep De Waard, ter attentie van mw. Rose Notenboom, pz@csgdewaard.nl 
o.v.v. ‘Sollicitatie Stichtingsleerkracht’.  
 
Gesprekken: 
Vinden plaats op vrijdag 6 maart 2020 in de middag en avond. Het geven van een 
proefles kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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