
 

De Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag 
(VOGG) te Ridderkerk  

zoekt  
 

m.i.v. het schooljaar 2018-2019  
 

een fulltime leerkracht (m/v) voor de middenbouw 
 
Schoolinformatie 

 De Ds. G.H. Kerstenschool wordt bezocht door ongeveer 270 leerlingen, verdeeld over 12 groepen.  

 Onze school wil veiligheid en structuur bieden, waarbinnen leerlingen optimaal kunnen 
functioneren. 

 Ons pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat kinderen zich gezien, geaccepteerd en gesteund voelen.  

 Betrokkenheid van leerlingen is de pijler van onze schoolontwikkeling. 

 Meer informatie vind je op de website www.dsghkerstenschool.nl. 
 

Leerkrachtprofiel 
We verwachten van jou als collega dat je 

 de grondslag van de school, Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, onderschrijft en in 
leer en leven uitdraagt, 

 bereid bent om je enthousiast in te zetten voor de school, 

 beschikt over pedagogische, didactische en organisatorische kwaliteiten, 

 wilt werken aan een goede relatie met kinderen, collega’s en ouders, 

 je op een positieve manier wilt inzetten om met je nieuwe collega’s te werken aan goede resultaten 
en een optimale ontwikkeling van de kinderen, 

 hart en oog hebt voor het individuele kind en de bereidheid hebt om Passend Onderwijs te bieden. 
 

We nodigen je uit voor een oriënterend bezoek aan onze school! 

http://www.dsghkerstenschool.nl/


 
Het adres van de Ds. G.H. Kerstenschool is  Margriete van Comenestraat 2, 2982 PH Ridderkerk. 
 
Meer  informatie kun je opvragen bij: 

 de heer A. van Gent, directielid,   
tel. 0180  42 88 62 (school), 06  42 35 48 45 (privé). 

 mevrouw  J.D. Visser-Boer, bouwcoördinator groep 3-8 en intern begeleider, 
tel. 0180  42 88 62 (school), 0180  463392 (privé). 

  
Je sollicitatiebrief met CV kun je tot uiterlijk  D.V. 13 april 2018 sturen naar de directeur 
personeelszaken, de heer A. van Gent,  p/a Ds. G.H. Kerstenschool, Margriete van Comenestraat 2, 
2982 PH Ridderkerk.  
Je mag je brief ook mailen naar: a.vangent@dsghkerstenschool.nl.   
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