
 
 
Mantum is een vereniging van samenwerkende reformatorische scholen en scholen met de Bijbel.  
We bieden eigentijds, herkenbaar onderwijs van hoge kwaliteit.  
Tot Mantum behoren de Eben-Haëzerschool in ’s-Gravenzande, de Eben-Haëzerschool in Den Haag,  
de Johannes Calvijnschool in Vlaardingen en de School met de Bijbel in Benthuizen. 

Voor de Eben-Haëzerschool in ‘s-Gravenzande zoeken we een: 
Leerkracht  bovenbouw   
3 dagen per week; meer of minder is bespreekbaar 
 
Het combineren van de lesgevende taken met een functie als bovenbouwcoördinator en/of 
adjunct-directeur is bespreekbaar 

 
Voor het schooljaar 2022-2023; met ingang van D.V. 1 augustus 2022 
 
Je functie 
1. Geven van onderwijs en begeleiden van leerlingen 
Dit is het hart van je functie. Je bereidt lessen voor, geeft les, begeleidt leerlingen en schept een 
leeromgeving en leefomgeving waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je weet 
leerlingen te activeren. 
 
2. Leveren van een bijdrage aan onderwijsontwikkeling op de school 
Als leerkracht speel je in op maatschappelijke ontwikkelingen. Je bent actief op zoek naar passende 
werkvormen en leeractiviteiten. Je neemt initiatieven en je kunt reflecteren op je eigen handelen. Zo 
zoek je steeds naar de beste manier om de kinderen tot leren te brengen.  
 
3. Versterken van je eigen vaardigheden en die van collega’s 
Je leidt kinderen op voor de toekomst. Dan is het logisch dat je van je vak houdt en wilt blijven leren. 
Je neemt deel aan scholingsactiviteiten en bent er voor collega’s, net zoals zij er voor jou zijn. Je wilt 
je blijvend ontwikkelen, je bent tenslotte nooit uitgeleerd. 
 
Jouw profiel 
Je hebt je pabo-opleiding (bijna) afgerond. Als je enige ervaring hebt, is dat mooi! Je onderschrijft de 
grondslag van de school van harte en je wilt een bijdrage leveren aan christelijk onderwijs. Je hebt 
hart voor kinderen en hart voor je vak; je wilt investeren in jezelf en in je collega’s. Je bent in staat 
om vanuit relatie leiding te geven aan de groep en samen te werken met andere collega’s. 
 
Over ons 
De Eben-Haëzerschool is de enige reformatorische school in het Westland. De school wordt bezocht 
door zo’n 150 leerlingen en heeft de kenmerken van een streekschool: ouders kiezen bewust voor de 
Eben-Haëzerschool en zijn actief betrokken bij het onderwijs, het team en de school. De Eben-
Haëzerschool heeft een brede-school concept met opvang en onderwijs van 0-12 jaar en is gehuisvest 
in een nieuw, duurzaam schoolgebouw. Op onze school werkt een relatief jong en gedreven team 
samen aan de ontwikkeling van het onderwijs en de leerkrachten. 
 
Informatie en sollicitatie  
Heb je interesse? Neem dan contact op met J.G. (Jacoline) Ruijgrok, directeur, telefoon  
(06) 106 559 03 (bel gerust!).  
Wil je solliciteren? Stuur je sollicitatie, voorzien van CV, uiterlijk D.V. zaterdag 19 maart 2022  
naar mw. J.G. Ruijgrok: j.ruijgrok@mantum.nl.   
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