
 

 

Mantum is een vereniging van samenwerkende reformatorische scholen en scholen met de Bijbel.  
We bieden eigentijds, herkenbaar christelijk onderwijs van hoge kwaliteit.  

 

Voor de Eben-Haëzerschool in ‘s-Gravenzande zoeken we een: 
Juf of meester voor groep 7/8 
 
Omvang: 2 dagen per week 
Wanneer: zo snel mogelijk 

 
Ook als je nog studeert nodigen we je van harte uit om te solliciteren.  

 
Wij hebben een forse groep 7/8 die bij onze collega’s in heel goede handen is. De reden voor de 
groepsgrootte is dat het ons eerder niet lukte om personeel te vinden. Met deze advertentie doen 
we een nieuwe poging om een collega te vinden zodat we de groep op momenten kunnen splitsen.  
 
Je functie 
De functie van leerkracht op onze school kent op hoofdlijnen deze onderdelen: 
 
1. Geven van onderwijs en begeleiden van leerlingen 
Dit is de kern van je werk. Je hebt oog voor de kinderen, en je houdt ervan om kinderen tot 
ontwikkelen te brengen. Dat betreft de leerstof maar gaat ook om groeien als persoon als het gaat 
om zaken als zelfstandigheid. Je wilt met elkaar mooie dingen leren en doen. 
 
2. Leveren van een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling van de school en de collega’s 
Je bent, samen met je collega’s, actief op zoek naar een lessen die beklijven. In bordsessies leer je als 
collega’s met en van elkaar. Je houdt van samenwerken met je collega’s van groep 7/8: je staat open 
voor de ideeën van anderen en komt zelf ook met initiatieven. Bij het leerstofaanbod ontwerp je 
passende werkvormen en leeractiviteiten.  
 
Jouw profiel 
Je hebt een afgeronde pabo-opleiding of je bent al een eind onderweg in je studie. Je hebt makkelijk 
een klik met leerlingen, vooral die van de bovenbouw. Je kunt op een prettige manier leiding geven 
aan de groep. Je hebt hart voor kinderen en je houdt van je werk. Uiteraard onderschrijf je de 
grondslag van de school van harte en wil je het christelijk onderwijs dienen. 
 
Over ons 
De Eben-Haëzerschool is de enige reformatorische school in het Westland. Enkele van onze 
kernwaarden zijn gelovig, lerend, samen en doelbewust. 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 betrokken bij het onderwijs, het team en de school. 
 
Informatie en sollicitatie  
Heb je interesse? Neem dan contact op met Gerard Bel, interim-directeur (06-8168 7419). Wil je 
solliciteren? Stuur je sollicitatie, voorzien van CV, naar het bestuur t.a.v. Marianne Visser 
m.visser@mantum.nl en cc naar directie-ehssg@mantum.nl.   
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