
Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zoekt voor 
 

  

 
 

Laan van Wateringse Veld 925, 2548 BR te Den Haag 
 

 per 27 augustus 2018 een  
groepsleerkracht voor groep 3 

(FTE 0.579 op wo, do en vr) 
(dit betreft een zwangerschapsverlof) 

   

 

 
Schoolprofiel: 
 
Motto: 
Wij gaan er van uit dat elk kind zijn eigen talenten heeft, en wil leren dingen zelf te doen. Het 
uitgangspunt is dan ook: "elk kind kan veel". 
Op het gebied van gedrag gaan wij uit van een positieve grondhouding: Een houding waarin je het 
werk met plezier doet, er echt bij betrokken bent  en ook wat voor een ander over hebt.  
Daarom is ons motto:  "jouw gedrag doet ertoe!" 
 
Schoolcultuur 
Wij willen dat het kind veel leert en graag naar school gaat. Wij hechten veel waarde aan een goede 
sfeer in en buiten de school. Daarin  speelt de leerkracht een belangrijke en stimulerende rol. 
De Gantel is een moderne, open christelijke basisschool. Een school waar de Bijbelse verhalen 
worden verteld en waar we ons verdiepen in wat die verhalen ons kunnen leren over een manier van 
leven in deze tijd, in deze wijk, op deze school.  
We willen geen strenge school zijn, wel een school met duidelijke regels.  
 
Onderwijsaanbod 
De school maakt gebruik van nieuwe, moderne onderwijsmethoden en digitale borden. We proberen 
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verschillen in de groep. We geven daarom gedifferentieerd 
onderwijs, verlengde instructie en bieden zorg in de groep. Waar nodig vindt zorg buiten de groep 
plaats. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig en samen leren te werken, en leren omgaan met 
uitgestelde aandacht. De afspraken rondom zelfstandig werken worden dan ook schoolbreed 
toegepast.  
 
 
Wij zoeken iemand, die: 
- uit overtuiging kiest voor het Protestants Christelijk onderwijs 
- zich enthousiast wil inzetten 
- om kan gaan met verschillen tussen kinderen en zorg voor kinderen belangrijk vindt 
 
Nadere informatie kun je inwinnen bij Herman van Reine (directeur) tel. 06-83 176 156. Wij zien je 
reactie graag zo spoedig mogelijk toegezonden op het adres van de school. Een sollicitatie per e-mail 
mag ook; het  e-mail adres is: hvreine@scoh.nl  
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