
   

   

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega! 

Leerkracht middenbouw (m/v)  

Voor PCBS de Beatrixschool te Huizen 

 

Over de Beatrixschool 
 

De Beatrixschool is één van de vijf scholen van VPCBO Ichthus en telt rond de 200 leerlingen die 
iedere dag begeleid worden door een team enthousiaste, deskundige leerkrachten. Onze 
kernwaarden zijn liefde, veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. De Beatrixschool is een 
Vreedzame school en handelt volgens de methodiek van Positive Behavior Support.  

 

Wat bieden wij je 

We bieden een uitdagende werkplek waar leerkrachten intensief samenwerken in professionele 
leergemeenschappen. Binnen onze vereniging is voor iedereen volop ruimte om verder te 
ontwikkelen en wordt kennis en ervaring gedeeld. 

De school heeft hoge ambities en is volop bezig met het doorontwikkelen van het onderwijs. Zo 
bieden we naast actuele, nieuwe methodes, een werkplek waar ook volop aandacht en ruimte is 
voor thematisch onderwijs, wetenschap & techniek en het programma van de Gezonde School.  

Op de Beatrixschool zorgt de eventmanager in samenwerking met betrokken ouders ervoor dat jij 
je als leerkracht op je kerntaak kunt focussen en er écht voor je leerlingen kunt zijn.  

Bovenal bieden we een fijne werkplek met teamleden die je meteen dat warme, veilige gevoel 
geven. Een plek waar samen leren en gezelligheid hand in 

hand gaan. Er is ruimte voor persoonlijke coaching en 
begeleiding door collega’s, een starterscoach en de 
locatiedirecteur.   

 

Wat vragen wij je 

Van nieuwe teamleden verwachten we dat ze graag hun 
expertise in willen zetten voor de verdere schoolontwikkeling, 

zich verder willen ontwikkelen en op zichzelf kunnen 
reflecteren. We vinden het belangrijk dat je kunt werken aan 

de protestant-christelijke identiteit waar de school voor 
staat, werkt aan een veilig pedagogisch klimaat en bovenal 
in staat bent de leerlingen verder te helpen in hun 
ontwikkeling door af te stemmen op de onderwijsbehoefte. 

 
De vacature 

• WTF 0,6 tot 1.0 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michiel van den Brink, locatiedirecteur,   

 035 – 5253276 of 06 – 52715110   beatrixschool@ichthushuizen.nl  

Je sollicitatie / CV ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 per e-mail aan: 

vacature@ichthushuizen.nl Dit mag in de vorm van een brief, video of andere creatieve uiting. Laat 
vooral zien wie JIJ bent en waarom JIJ de geschikte kandidaat bent! 

 
https://www.beatrixschoolhuizen.nl   https://www.ichthushuizen.nl/    
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