
 
 

Stichting De Hoeksche School 
openbaar primair en voortgezet onderwijs 

Hoeksche Waard 
 

 
 

20 basisscholen 
1 school speciaal basisonderwijs 
2 scholen voortgezet onderwijs 

5000 leerlingen 
500 medewerkers 

 
 

 

 
Ons motto: 

De mooiste tijd van je leven! 
 

 
 

Obs De Meerwaarde heeft 315 leerlingen,  
verdeeld over 15 groepen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 
 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste,  
 

leerkracht 

voor obs De Meerwaarde in Strijen 

 

De Meerwaarde ligt in een groene omgeving in het dorp Strijen en 
heeft dit jaar voor de 2e keer het predicaat Excellente School 
behaald. Onze school draagt de waarden aardig, netjes en rustig, die 
binnen onze school goed vormgegeven zijn, uit naar de maatschappij 
om zo samen met ouders en het dorp te werken aan onze 
pedagogische opdracht. De school kenmerkt zich door een 
uitstekend pedagogisch klimaat, gebaseerd op de kernwaarden: 
Aardig, Netjes, Rustig en een brede leerlingenzorg. 
 

Een mooie wereld maak je samen! 

 
Waar zijn wij naar op zoek: 
In verband met vacature uren zijn wij op zoek naar een leuke collega 
voor groep 7 op maandag en dinsdag en voor groep 4 op 
vrijdagochtend. 

 
Wat breng je mee: 

 Een PABO-diploma 

 Een groot hart voor kinderen/empathisch vermogen 

 Een positieve instelling en doorzettingsvermogen 

 
Wij bieden u: 

 Een uitdagende baan in een dynamische werkomgeving 

 Een fijn, behulpzaam en gezellig team van 29 personen 

 Een aanstelling van (0,1375 – 0,4250)  met uitzicht op vast 

 
Voor meer informatie over de school: 

 Marianne de Man, directeur obs De Meerwaarde,  
tel. 078-6742344 

 www.obsdemeerwaarde.nl  

 
Voor meer informatie over het Bestuur en de mogelijkheden: 

 Annette van der Linden, medewerker PZ, tel. 078-6295991 

 www.dehoekscheschool.nl 

 
Uw sollicitatie: 

 Stuur je sollicitatie met cv zo spoedig mogelijk naar het 
bestuurskantoor van Stichting De Hoeksche School, 
Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of mail naar 
sollicitatie@dehoekscheschool.nl 

 
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 
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