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

 

Laan van Wateringse Veld 925, 2548 BR te Den Haag 

 per 1 februari 2022 

leerkracht voor groep 8 (0,4210 fte 

donderdag en vrijdag) 

Dit betreft een zwangerschapsverlof. 

   

 

15 redenen om bij ons te komen werken! 

1. Leergierige leerlingen waarmee heel goed valt te werken. 

2. Fijne ouders. 

3. De Gantel is een open en moderne school met financiële armslag. 

4. Een leuk team dat goed samenwerkt en goed georganiseerd is. 

5. Er heerst een ontspannen, positieve sfeer in de school. Er worden gezellige teamactiviteiten 

georganiseerd. 

6. We hebben een vakleerkracht gym die zelf de gymlessen geeft. 

7. Een administratieve kracht die de hele week werkt en je werk uit handen neemt. 

8. Een conciërge die de hele week werkt en je werk uit handen neemt. 

9. Een directie die je met raad en daad bijstaat. 

10. Tussen de middag is het overblijven in handen van overblijfmoeders en Halo-Jobbing 

waardoor je tijd hebt om je lessen af te ronden, te lunchen en de middag voor te bereiden. 

11. Docenten van Trias geven muziek – en danslessen en lessen beeldende vorming. Tijdens deze 

lessen heb je de gelegenheid om andere taken uit te voeren. 

12. Onderwijsassistenten die je onder schooltijd assisteren. 

13. Collega's die zeer ervaren zijn en graag bereid zijn om je in te werken en te begeleiden. 

14. Uitstekende arbeidsvoorwaarden. 

15. Een baan op een school die je geen energie kost, maar energie oplevert! 

Over ons 

De Gantel is een open en moderne christelijke basisschool waar we ons verdiepen in wat we kunnen 

leren van Bijbelse verhalen over een manier van leven in deze tijd, in deze wijk, op deze school.  



We zijn geen strenge school, maar wel een school met duidelijke regels. We geven gedifferentieerd 

onderwijs en maken gebruik van moderne onderwijsmethoden en digitale onderwijsmiddelen. 

Verlengde instructie en zorg in de groep horen daar ook bij. 

Alles op een rijtje 

- Leerkracht groep 8 (do, vr), zwangerschapsverlof 

- De Gantel 

- Per 1 februari 2022  

Solliciteren en meer 

Ben jij in het bezit van een pabo-diploma en heb je een duidelijke motivatie om bij ons te willen 

werken?  

Aarzel dan niet en stuur je motivatie en cv toe aan onze recruiter Nathalie van der Vorm via 

nvdvorm@scoh.nl.  

Heb je inhoudelijke vragen over het werk en de vacature? Dan kun je contact opnemen met Herman 

van Reine, directeur, via hvreine@scoh.nl of 06-83176156 en 070-3967222. 

SCOH behoudt zich het recht voor om reacties op vacatures te delen met alle schooldirecties binnen 

SCOH. 
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