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De Eben-Haëzerschool in Oostkapelle is op zoek naar een: 
 

Enthousiaste leerkracht voor een 
kleutergroep (voor 3 dagen) 
 
Het betreft een vacature per ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020.  
 
Wij zoeken iemand die: 

 Van harte achter de identiteit, missie en visie van onze school staat en deze graag uitdraagt 
naar anderen; 

 Kwalitatief goed onderwijs wil leveren en zich hier volledig voor wil inzetten; 

 Hart heeft voor kinderen en feeling heeft met kinderen uit de onderbouw; 

 Kan reflecteren op het eigen functioneren en wil werken aan zowel persoonlijke als 
schoolbrede onderwijsontwikkeling; 

 Samenwerking in het team heel belangrijk vindt; 

 Bij voorkeur al enige ervaring heeft in de onderbouw (Kom je net van de opleiding? 
solliciteer ook gerust mee!) en 

 Bij voorkeur in het bezit is van een gymbevoegdheid. 

 
 
Wij bieden: 

 Een prettige leer- en werkomgeving; 

 Betrokken collega’s en 

 Volop ontwikkelmogelijkheden. 
 

Meer weten?  
Neem vrijblijvend contact op met de directeur van de school, dhr. A.F. Paardekooper. Hij is 
telefonisch te bereiken op 0118-583989 (school) of 06-11192557.  
Meer informatie over onze school kunt u vinden op onze website www.ehsoostkapelle.nl . 
 
Reageren?  
Stuur uw sollicitatiebrief met cv naar het onderstaande adres t.a.v. dhr. A.F. Paardekooper. Reacties 
via e-mail zijn welkom op a.paardekooper@ehsoostkapelle.nl. 
De sluitingsdatum van de sollicitatieprocedure is D.V. vrijdag 24 mei 2019.  
 
 

 
De Eben-Haëzerschool te Oostkapelle is een school voor christelijk onderwijs op reformatorische 
grondslag. Zo'n 135 leerlingen, afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen, volgen bij ons 
onderwijs. Onze missie geeft kernachtig weer waar onze school voor staat: “Vanuit de Basis, met 
elkaar, komen tot persoonlijke groei”. 
Onze school werkt samen met andere scholen binnen de federatie Colon. Oostkapelle is een prachtig 
dorp op de kop van Walcheren in Zeeland. Wij wonen, werken en leren in deze omgeving op 
loopafstand van de zee! 
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