
 

 
 
Het bestuur van de VVOGG te Hendrik-Ido-Ambacht zoekt voor de Stadhouder Willem III-
school  
 

Leerkracht bovenbouw 
 

De vacature ontstaat vanaf D.V. maandag 21 augustus 2023 (na de zomervakantie) of zo 
spoedig mogelijk erna. 
 

 in groep 5, 6, 7 of 8  
 voor 2 ½, 3 of 4 dagen (dagen in overleg) 

 
(gezien de samenstelling van ons team, gaat de voorkeur uit naar een man) 
 
Wij zoeken jou als jij je herkent in het volgende:  

 Je wilt op grond van Schrift en belijdenis dienstbaar zijn aan het reformatorisch 
onderwijs.  

 Je bent een enthousiaste leerkracht met oog en hart voor het kind. 
 Je bent betrokken en gemotiveerd om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. 
 Je bent bevoegd en in staat om kwalitatief goed onderwijs te geven.  
 Je kunt reflecteren op je eigen handelen en je staat open voor samenwerking , 

begeleiding en verdere persoonlijke ontwikkeling. 
 Je werkt graag in een team en daarnaast kan je goed zelfstandig werken. 

 

Onderwijsassistent/Pedagogisch medewerker 
 

De vacature ontstaat vanaf D.V. maandag 21 augustus 2023 (na de zomervakantie) of zo 
spoedig mogelijk erna. 
 

 Het gaat om een combinatiefunctie onderwijsassistent op de Stadhouder Willem III-
school i.c.m. pedagogisch medewerker op de kinderopvang Kinderrijk 

 voor 2, 2 ½, 3 of 4 dagen (dagen in overleg) (20-36 uur) 
 
Wij zoeken jou als jij je herkent in het volgende:  

 Je wilt op grond van Schrift en belijdenis dienstbaar zijn aan het reformatorisch 
onderwijs.  

 Je bent een enthousiaste onderwijsassistent met oog en hart voor het kind. 
 Je bent betrokken en gemotiveerd om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. 
 Je kunt reflecteren op je eigen handelen en je staat open voor samenwerking , 

begeleiding en verdere persoonlijke ontwikkeling. 
 Je werkt graag in een team en daarnaast kan je goed zelfstandig werken. 



 

 
Informatie over de de vacature van pedagogisch medewerker bij Kinderrijk kan je vinden 
op: www.rkokinderrijk.nl (bij vacatures) 
Als je bij ons komt werken, word je goed begeleid en werk je met leerkrachten of 
onderwijsassistenten die ervaren zijn. 
 
Kenmerken van de Stadhouder Willem III-school:  

 De school heeft ca. 215 leerlingen, die verdeeld zijn over 9 groepen.  
 We zijn met groep 0 t/m 6 voor een jaar in tijdelijke huisvesting gevestigd. Vanaf 

begin 2024 gaan we naar een gloednieuwe school.  
 We werken samen met de reformatorische kinderopvang Kinderrijk die in hetzelfde 

gebouw gehuisvest is. 
 We hebben een gezellig team dat op elkaar betrokken is en elkaar helpt. 
 We richten ons in ons onderwijs op de totale ontwikkeling van het kind. Hierbij 

speelt betrokkenheid en welbevinden een grote rol.  
 
Contact en datum van gesprekken 

Voor verdere informatie over de vacatures kun je terecht bij de schoolleider, de heer A. 
Plaisier, 078-6816399 (school) / 0613842085 (privé) Voor verdere oriëntatie en informatie 
over de school verwijzen wij naar de website www.stadhouderwillem3school.nl Een 
kennismakingsbezoek behoort tot de mogelijkheden. (PC Hooftsingel 7 3341 TC in Hendrik-
Ido-Ambacht) 

Je sollicitatiebrief inclusief een kerkelijke en onderwijskundige referent  kun je tot  en met 
donderdag 30 maart 2023 uitsluitend per mail richten aan aplaisier@stw3school.nl ter 
attentie van dhr. A. Plaisier 
 
De gesprekken met personeel staan gepland op dinsdagmiddag 4 april. De gesprekken met 
de bestuurscommissie staan gepland op donderdagavond 13 april  2023 en vinden plaats op 
de Willem de Zwijgerschool IJdenhove 238 3341 RL in Hendrik-Ido-Ambacht 
 
Voor alle data geldt: Deo Volente 
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