
 

 

 

HERVORMDE 

SCHOOLVERENIGING 

TE NIJKERK 

 

De Hervormde Schoolvereniging te 

Nijkerk heeft 6 scholen onder haar 

beheer. Op deze scholen ontvangen 

ongeveer 1300 leerlingen onderwijs 

en zijn ruim 120 personeelsleden 

werkzaam. De scholen worden 

ondersteund door bovenschools 

management. 

Binnen de HSN is een prima 

werksfeer.  

Het personeelsbeleid is gericht op 

welzijn en ontwikkeling. 

 

De vereniging heeft als grondslag 

Gods Woord, opgevat in de zin van 

de Drie Formulieren van Enigheid. 

 

Wij verwachten van onze 

personeelsleden dat zij: 

 

• uit overtuiging kiezen voor 

christelijk onderwijs en inhoud 

kunnen geven aan de  identiteit 

van de school 

 

• kerkelijk meelevend zijn in een 

gemeente van geref. belijden; bij 

voorkeur in de PKN  

 

• waarde hechten aan kwalitatief 

goed onderwijs 

 

• willen werken aan een 

pedagogisch klimaat in de school 

waarbij kinderen zich veilig 

voelen 

 

• een enthousiaste inzet hebben 

en actief willen meewerken aan 

onze vernieuwingsprojecten 

Joh. Calvijnschool -  Nijkerkerveen  
 

Wij hebben verschillende vacatures.  

Wij zoeken per 01-08-18 leerkrachten die:  

• mede vorm willen geven aan ons motto: Grenzeloos 

geloof in jou; 

• het een uitdaging vinden om in een gefuseerde school 

van ruim 200 leerlingen te werken aan de schoolcultuur, 

visie en groepsvorming; 

• willen werken volgens de principes van Continuous 

Improvement; 

• inhoud willen geven aan het opzetten van thematisch 

werken waarin we werken aan de 21-eeuwse vaardigheden 

en ondernemend leren; 

•  collegiaal zijn, die van en met elkaar willen leren, 

feedback kunnen geven en ontvangen; 

• communicatief sterk zijn: positief gericht op kinderen, 

ouders en collega’s; 

• in staat zijn om Engels te geven en te spreken. 

 

In deze advertentie gaat het om de vacatures:  

 

twee leerkrachten bovenbouw 

 

Wij zoeken twee leerkrachten die:  

• een volledige weektaak les willen geven aan een groep in 

de bovenbouw (groep 6, 7 of 8) 

• een gymbevoegdheid hebben of bereid zijn deze te halen 

 

Wij bieden:  

• Begeleiding door een maatje  

• Ruimte om jezelf te ontplooien  

• Een enthousiast en betrokken team  

• Duidelijkheid in ons onderwijsconcept  

 

WTF 1,0  

 

Overige informatie:  

Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Erna Luiten, dir.  

06 – 33779566   

of directie.calvijn@hsn-scholen.nl   
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