
                                                                      
 

  
 

Basisschool De Viergang zoekt, met ingang van het nieuwe schooljaar,  

 een open, betrouwbare, enthousiaste en betrokken 

 

teamleider  
met tevens de taak van intern begeleider 

voor drie dagen per week. 

 
Je geeft sturing aan ons kleine en hechte team en daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. 

 
De Viergang is een kleine, gemoedelijke en knusse dorpsschool in Aarlanderveen  

(met 3 groepen en ongeveer 70 leerlingen) met een duidelijke structuur.  

 
Onze school kent een eigen onderwijsorganisatie, waar we kinderen vanuit veiligheid, plezier en 

vertrouwen willen laten groeien in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en 

zelfvertrouwen.  

Zo bieden we onze kinderen wat ze nodig hebben om zich prettig te voelen en zich op allerlei 

gebieden te kunnen ontwikkelen. Met heldere leerlijnen bieden we rijk onderwijs, met oog voor 

extra begeleiding én uitdaging. Wij werken met Snappet en de Kanjertraining. Afgelopen jaar zijn 

we gestart met het werken vanuit doelen en het bijhouden van de ontwikkeling van het kind in een 

portfolio. Als team zijn we trots op wat we de afgelopen jaren hebben neergezet en we willen ons 

graag verder blijven ontwikkelen.  

Op de website van De Viergang vind je nog meer informatie over onze school. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over deze leuke baan?   

Neem dan contact met ons op:  

Marriëtte Bloom, leerkracht op De Viergang, 06-41286966 of mov@scopescholen.nl 

Gerard Kreugel, directeur van De Stromen en De Viergang, 06-83255243 of gkr@scopescholen.nl 

 

Wil je sfeer komen proeven? 

Dan nodigen we je van harte uit voor een kopje koffie of thee! 

De Viergang is een van de twaalf basisscholen van SCOPE scholengroep, het grootste 
onderwijsbestuur van Alphen aan den Rijn. Binnen SCOPE is veel ruimte voor ontwikkeling. Op de 
website van SCOPE scholengroep vind je alles wat je wilt weten.  
 
Hebben we je interesse gewekt? Leuk! 

Solliciteer dan voor 9 juni 2021 door het sturen van je e-mail naar de benoemingsadviescommissie: 

werkenbijpo@scopescholen.nl onder vermelding van vacaturenummer VRG1. 

 

Op dinsdagavond 15 juni (1e gespreksronde) en woensdagmiddag 23 juni (2e gespreksronde) staan 

de gesprekken met de benoemingsadviescommissie gepland.  
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