
Bovenstaande scholen z� n onderdeel van GPO-WN 
Gereformeerd Primair Onderw� s West-Nederland

GPO-WN is een onderw� s organisatie die gereformeerd 
primair onderw� s verzorgt in het Westen van ons land.
 
GPO-WN biedt kinderen onderw� s dat recht doet aan 
de totale ontwikkeling van de leerling. W�  vinden onze 
inspiratie in ons geloof in de levende God die we kennen 
uit de B� bel.
 

GPO-WN wil een uitdagende leer omgeving creëren 
waarbinnen elke leerling z� n van God gekregen talenten 
en gaven ontwikkelt.

W�  z� n een organisatie waarin personeelsbeleid en 
onderw� skwaliteit belangr� k z� n. Daarnaast bieden we 
mogel� kheden tot ontwikkeling en ontplooiing.

Geloof in ontwikkeling www.gpown.nl

W�  zoeken 
ENTHOUSIASTE LEERKRACHTEN 
MET HART VOOR KINDEREN

W�  zoeken een actief christen die de B� bel als inspiratiebron heeft. Dit is een essentiële voorwaarde, we 
zien dit dan ook graag terug in je motivatiebrief. Heb je interesse in een van deze vacatures, aarzel dan niet 
en reageer door een motivatiebrief + CV uiterl� k 31 mei 2018 te sturen naar: sollicviteren@gpown.nl. 

Kom j�  werken b�  GPO-WN? GPO-WN is een organisatie met 25 scholen, waar 500 betrokken mede-
werkers werken. Dagel� ks wordt aan 3800 leerlingen Onderw� s met de B� bel als basis gegeven. 
GPO-WN heeft jou veel te bieden: er is ruimte voor ontwikkeling, er is gemeenschapszin, we trekken 
samen op, een organisatie waar je gezien wordt. W�  staan te springen om nieuw personeel en 
hopen binnenkort met jou kennis te maken! Je bent hartel� k welkom b�  onze mooie club!

 NOORD-HOLLAND 

De Lichtl� n in Den Helder
www.gbsdelichtl� n.nl

info: Veronique Kater | 06 36 49 59 23
•  Leerkracht groep 3 · 5 dagen
•  Leerkracht midden-/bovenbouw · 3 dagen 

i.v.m. zwangerschapsverlof herfst- t/m 
voorjaarsvakantie

 ZUID-HOLLAND 

De Akker in R� sw� k 
www.gbsdeakker.nl

info: Erik van P� keren | 06 10 99 19 77
•  Leerkracht bovenbouw · 4 dagen

SBO De Cirkel in Capelle aan den � ssel 
www.sbodecirkel.nl

info: Nico Buchner | 06 13 14 35 37
•  Leerkracht middenbouw · 4,5 of 2,5 dagen

De Triangel in Capelle aan den � ssel 
www.detriangelcapelle.nl

info: Ina van den Boogaart | 06 22 18 37 35
•  Leerkracht groep 7 · 2 dagen · i.v.m. 

zwangerschapsverlof tot december

De Morgenster in Sp� kernisse
www.gbsdemorgenster.nl

info: Ina van der Boogaart | 06 22 18 37 35
•  Leerkracht groep 2 · 1 of 2 dagen
•  Leerkracht groep 5/6 · 4 dagen

Het Christal in Vlaardingen
www.gbshetchristal.nl

info: Vincent Verkuil | 06 38 89 42 35
•  Leerkracht midden-/bovenbouw · 5 dagen

De Wegw� zer in Zw� ndrecht
www.gbsdewegw� zer.nl

info: Erik van P� keren | 06 10 99 19 77
•  Leerkracht bovenbouw · 3 dagen · i.v.m. 

zwangerschapsverlof tot 1 december
•  Leerkracht bovenbouw · 3 dagen · i.v.m. 

zwangerschapsverlof tot 1 januari 2019
•  Leerkracht midden-/bovenbouw · 3 dagen

De Wonderw� zer in 
Hardinxveld-Giessendam

www.dewonderw� zer.nl
info: Henk Meems | 06 18 12 09 32
•  Leerkracht onderbouw · 2 dagen 

 ZEELAND  

Regenboogschool in Middelburg 
www.gbsregenboog.nl

info: Remmelt Bosscha | 06 12 85 35 38
•  Administratief medewerker · 1 dag

De Sterrenpracht in Axel 
www.gbsdesterrenpracht.nl

info: Lizo Koppejan | 06 12 07 98 57
•  Leerkracht groep 6/7 · 2 dagen · i.v.m. 

zwangerschapsverlof

 VAKLEER KRACHTEN GYM 
 EN EXTRA LEERKRACHTEN 

GPO-WN is zuinig op haar personeel. 
Om de werkdruk van ons huidig personeel 
te verlagen en meer ruimte te bieden 
zoeken we vakleer krachten gymnastiek in 
de volgende regio’s:

• Noord-Holland 
• Utrecht (5 uur of meer)
•  Zuid Holland Rotterdam (10,5 uur of meer) · Den Haag
• Zeeland (3 dagen of meer) 

Functie eisen vakleerkracht gymnastiek: 
W�  zoeken een collega die een afgeronde opleiding 
(ALO) tot gymdocent met eerstegraads lesbevoegd-
heid heeft. Je hebt een visie op bewegingsonderw� s, 
een fl exibele instelling en bent in het bezit van een 
r� bew� s. Daarnaast is ervaring met het lesgeven van 
kinderen een pré.

OOK WILLEN WE VOOR ALLE REGIO’S EXTRA 
LEERKRACHTEN BENOEMEN.

Lid Raad van Toezicht

Vanwege reglementair aftreden van een van de 
leden van de raad zoeken w�  een 

Lid Raad van Toezicht (m/v)

Meer informatie is te vinden op www.gpown.nl. 

Graag zien w�  uw kandidaatstelling voorzien van 
een toelichting plus CV per mail tegemoet voor 
31 mei 2018 via raadvantoezicht@gpown.nl.


