
 

 

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 1/2 
 
Omvang: 3 á 4 dagen per week 
Wanneer: met ingang van D.V. 1 januari 2023 of z.s.m. daarna 

 
Ook als je nog studeert of als je één of twee dagen wilt werken, nodigen we je van harte uit om te solliciteren.  

 
Je functie 
De functie van leerkracht op onze school kent op hoofdlijnen drie onderdelen: 
 
1. Geven van onderwijs en begeleiden van leerlingen 
Dit is het hart van je functie. Je bereidt je onderwijs voor, en zoekt naar een rijke leer- en 
leefomgeving waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Voor het onderwijs aan onze  
kleuters is spel een belangrijk uitgangspunt. Je kunt vanuit gevoeld contact leiding geven aan je 
groep. 
 
2. Leveren van een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling op school 
Je bent, samen met je collega’s, actief op zoek naar een beredeneerd leerstofaanbod, en passende 
werkvormen en leeractiviteiten.  
 
3. Versterken van je eigen vaardigheden en die van collega’s 
Je onderwijs bereidt de kinderen voor op de toekomst. Dan is het logisch dat je van je vak houdt en 
zelf ook wilt blijven leren. Je neemt deel aan scholingsactiviteiten en je bent er voor collega’s. Net 
zoals ze er voor jou zijn. Om met en van elkaar te leren neem je deel aan onze bordsessies. Die gaan 
over het werken in de klas en hoe je daar met elkaar op reflecteert.  
 
Jouw profiel 
Je hebt een afgeronde pabo-opleiding of je bent al een eind onderweg in je studie. Het is mooi als je 
wat ervaring hebt met de ‘Leerlijnen jonge kind’ in ParnasSys. Je hebt hart voor kinderen, je vak en je 
collega’s. Je kunt goed samenwerken met je collega’s in de onderbouw om met elkaar rijke thema’s 
voor te bereiden en uit te werken. 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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