
  

 

Het bestuur van de VVOGG te Hendrik-Ido-Ambacht zoekt met ingang van het 
schooljaar 2023-2024 voor de Willem de Zwijgerschool een 
 

Leerkracht bovenbouw 
 
We zoeken een enthousiaste leerkracht voor de bovenbouw. De vacature is voor 4 
dagen per week. 
 
Wij zoeken jou als jij je herkent in het volgende:  

 Je wilt op grond van Schrift en belijdenis dienstbaar en werkzaam zijn in het 
reformatorisch onderwijs.  

 Je zet je vanuit je betrokkenheid en motivatie in voor de ontwikkeling van 
onze kinderen en het onderwijs op onze school.  

 Je bent bevoegd en in staat om kwalitatief goed onderwijs te geven.  
 Je kunt reflecteren op je eigen handelen en je staat open voor samenwerking 

en begeleiding.  
 Je werkt graag in een team en daarnaast kun je goed zelfstandig werken. 
 Je bent enthousiast en je levert een positieve bijdrage aan de teamsfeer. 
 Het hebben van een gymbevoegdheid of het bereid zijn om deze te gaan 

halen, is een pré. 
 

Kenmerken van de Willem de Zwijgerschool:  
 Richt zich in het onderwijs op de totale ontwikkeling van het kind. Hierbij 

spelen betrokkenheid en welbevinden een grote rol.  
 Heeft 375 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. 
 Is gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw. 
 Heeft een betrokken team met enthousiaste collega’s. 
 Heeft van elke groep een parallelgroep. Zo is er altijd een collega die je met 

raad en daad kan bijstaan. 
 
Voor verdere informatie over de vacature kun je terecht bij de schoolleider, Cornee 
Bezemer 078-6816529 (school) / 06-18957972 (mobiel) of de teamleider bovenbouw 
Hannie Bouman 06-49498230. Meer informatie over de school kun je vinden op de 



  

 

website www.wdzschool.nl Wanneer je een kennismakingsbezoek aan de school wilt 
brengen is dat zeker mogelijk. Neem hiervoor contact op met de schoolleider.  
Je sollicitatiebrief met zakelijke en kerkelijke referenties kun je tot en met 
donderdag 30 maart 2023 mailen naar JCBezemer@wdzschool.nl t.a.v. dhr. J.C. 
Bezemer.  
De gesprekken met het personeel staan gepland op dinsdagmiddag 4 april 2023. De 
gesprekken met de bestuurscommissie staan gepland op donderdagavond 13 april 
2023.  
 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
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