
 

  
 

Heb jij een hart voor kinderen, ben je enthousiast en betrokken? 
 

 

Help jij onze kinderen  

groeien en bloeien? 
  
 

Kom jij als leerkracht of onderwijsassistent onze teams versterken?  

Voor het komende cursusjaar zijn wij op zoek naar extra handen voor in en buiten de 

groepen, voornamelijk in de onder- en middenbouw. Werkdagen en -uren in overleg. 

Ben je leerkracht in opleiding of duaal student? Ook jij mag reageren!  

 

Kom kennismaken op (een van) onze scholen! 
 

 Juliana van Stolbergschool te Poederoijen 
Kom jij kennismaken op onze professionele en gezellige dorpsschool in de 

Bommelerwaard? Wij zijn een christelijke school op reformatorische grondslag met 

een open toelatingsbeleid en hebben circa 200 leerlingen.  

Wij zijn trots op ons collegiaal en hardwerkend team en investeren graag samen in 

onderwijsontwikkeling en kwaliteit. 

 

 School met de Bijbel te Gameren 
De grondslag van onze school is de Bijbel en de daarop gegronde Formulieren van 

Enigheid. Onze dorpsschool in de mooie Bommelerwaard telt ruim 300 leerlingen. 

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met differentiatie naar boven en naar 

beneden. Wij anticiperen tegelijkertijd op Passend Onderwijs.  

De kinderen bevolken een nostalgisch gebouw met een ruime en mooie 

speelplaats. Orde, rust, netheid, een positief pedagogisch klimaat, hoge 

opbrengsten en een effectieve zorgstructuur zijn kernbegrippen die onze 

organisatie kenmerken.  
 

Heb jij zin om samen met ons en in afhankelijkheid van de Heere onze kinderen 

verder tot bloei te laten komen? Bel dan voor meer informatie naar onze 

locatiedirecteuren of solliciteer direct! Graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk D.V. 

zaterdag 3 juli reageren. Wanneer de vacatures nog niet ingevuld zijn, zien we ook 

daarna uit naar je reactie.  
 

 Juliana van Stolbergschool 

Bel met juf Greetje Hoevenaren via 06-

14162141. Stuur je sollicitatie en CV 

naar directie@julianavanstolberg.nl. 

 School met de Bijbel 
Neem contact op met meester Roest 

via 0418-561899 (school) of 0418-

561136 (thuis). Solliciteer via 

info@schoolgameren.nl. 
 

 

Stichting De Planthof, Delkant 4 te Gameren  

Onze scholen: www.schoolgameren.nl | www.julianavanstolberg.nl | www.ebenhaezerleerbroek.nl 

 

 


