
 
 

 
 

 
 

Voor de Johannes Calvijnschool Vlaardingen zoeken wij een  

 

Leerkracht groep 3 of 4 
 
Functie: fulltime (minder is bespreekbaar). 
Welke groep?  
Vanwege de grotere instroom van leerlingen willen we groep 3/4 splitsen in twee kleinere groepen 3 en 4. 
Wanneer: met ingang van D.V. 1 augustus 2022 
 
Pabostudenten die dit schooljaar afstuderen nodigen we ook van harte uit te solliciteren. 

  
De Johannes Calvijnschool is een reformatorische brede basisschool waarin onderwijs en opvang 
samenkomen. De school is een kleinschalige stads-/wijkschool die wordt bezocht door ruim 110 
kinderen. Onze kinderen komen vanuit christelijke en niet-christelijke thuissituaties. Juist deze 
verschillen maken het werken op onze school zo waardevol en boeiend. De school werkt vanuit een 
duidelijk herkenbare christelijke/reformatorische identiteit.     
  
We ontwikkelen ons actief naar een steeds kindgerichter onderwijs waarin elk kind de mogelijkheid 
krijgt te groeien en te bloeien.  
 
Het team kenmerkt zich in: ‘openheid, liefdevol, gezellig en met humor’.  
Samen gaan we ervoor om onze kernwaarden ‘toewijding, lerend en geborgenheid’ vorm te geven.  
In en met ons team ervaar je ruimte voor ontwikkeling en groeimogelijkheden.   
We leren van en met elkaar.  
 
Onze visie  
Kinderen gelijke kansen bieden om in een liefdevolle en lerende omgeving hun gaven te ontplooien 
en op te groeien als personen die weten wat het is om God lief te hebben en oog te hebben voor de 
naaste. Kinderen die leren betrokken mee te doen in de school, de buurt en in de stad.  
 
Functie 
De kern van je werk is dat je zorgt voor een leeromgeving waarin kinderen leren, zich gewaardeerd 
en veilig weten. Je bent de leerkracht die er is voor de kinderen en hen begrijpt. 
Je bent een collega die kan samenwerken en waarop we kunnen bouwen. 
Je onderschrijft de grondslag van de school en wilt het christelijk onderwijs van harte dienen.  
 
Informatie en sollicitatie  
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Renske Boers (adjunct-directeur), 06-30018386.  
Stuur je sollicitatie, voorzien van CV, uiterlijk zaterdag 19 maart 2022 naar  
mw. H.C. Boers: r.boers@mantum.nl   
 

Website school: www.jcsvl-mantum.nl   
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