
  

Heb jij een hart voor kinderen en ben je enthousiast en betrokken? 
 

Kom werken als leerkracht op onze  

School met de Bijbel in Gameren! 
 

 Wil jij de kinderen van groep 7 verder laten bloeien? 

- Met ingang van D.V. mei 2022 hebben wij een vacature voor deze groep 

i.v.m. een zwangerschapsverlof. 

- De vacature betreft 3 dagen. Werkdagen in overleg. Tijdelijke benoeming 

met uitzicht op een vaste benoeming. 

 

 Kom jij vanaf cursusjaar 2022-2023 ons Planthof-team versterken? 

- In het nieuwe cursusjaar hebben wij vacatures in de onder-, midden- en 

bovenbouw. Waar ligt jouw hart? 

- Het betreffen parttime en fulltime vacatures. Werkdagen worden in 

overleg vastgesteld. Je krijgt uitzicht op een vaste benoeming. 

- Ben jij eerder beschikbaar door bijvoorbeeld de afronding van je studie? 

Dan verwelkomen we je graag al eerder binnen onze school. 

 

Ben je benieuwd naar onze school? Neem ook gerust contact op als je vrijblijvend 

kennis wilt maken of de sfeer op onze school wilt proeven.  

 

De School met de Bijbel in Gameren is een van de 

scholen die valt onder stichting De Planthof.  

 De grondslag van onze school is de Bijbel en de 

daarop gegronde Formulieren van Enigheid.  

 Onze dorpsschool in de mooie 

Bommelerwaard telt ruim 300 leerlingen.  

 Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem 

met differentiatie naar boven en naar 

beneden. Wij anticiperen tegelijkertijd op 

Passend Onderwijs.  

 De kinderen bevolken een nostalgisch gebouw 

met een ruime en mooie speelplaats. 

 Orde, rust, netheid, een positief pedagogisch klimaat, hoge opbrengsten en 

een effectieve zorgstructuur zijn kernbegrippen die onze organisatie 

kenmerken. 

 

Onderschrijf jij de grondslag van de school van harte, wil je met enthousiasme 

onderwijs geven en heb je zin in persoonlijke ontwikkeling en wil je bijdragen aan 

de schoolontwikkeling? Bel voor meer informatie meester Roest via 0418-561899 

(school) of 0418-561136 (thuis). 

Stuur je sollicitatiebrief met CV naar info@schoolgameren.nl. Graag zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk D.V. woensdag 2 februari reageren. Wanneer de vacatures 

nog niet ingevuld zijn, zien we ook daarna uit naar je reactie.  
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