Profiel- en
Situatieschets

Werving en selectie groepsleerkrachten
Protestants-christelijke ds. Van Lingenschool
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Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor Protestants-christelijke ds. Van
Lingenschool het nieuwe schooljaar, 2021-2022, op zoek naar:
 Een groepsleerkracht voor de onderbouw voor 0.73 fte.
 Een groepsleerkracht voor de bovenbouw voor 1.0 fte.
 Een groepsleerkracht voor de midden- / bovenbouw voor 0.4 fte.
 Een groepsleerkracht voor de midden- / bovenbouw voor 0.5750 fte (tijdelijk).

1 Hoe ziet jouw profiel als groepsleerkracht eruit?
We zoeken iemand met hart voor het kind vanuit een protestants-christelijke
levensovertuiging. Je herkent jezelf en wil aansluiten bij onze missie (waar staan we voor) en
visie (waar gaan we voor), te weten:
Onze school is een protestants-christelijke school in Zetten waar iedereen die onze
grondslag respecteert welkom is.
Het schoolteam heeft de gezamenlijke visie onlangs opnieuw geformuleerd:
Zonder relatie geen prestatie. Wij stellen onderwijsbehoeften en talenten van het kind
centraal en hebben aandacht voor het eigenaarschap van het kind. In ons onderwijs maken
wij gebruik van diverse onderwijsvormen. Als team zijn wij ons bewust van ieders kwaliteiten
en maken wij gebruik van elkaars deskundigheid. Wij creëren een positief en veilig leerwerkklimaat waarin iedereen wordt gezien en zich kan ontwikkelen. In onze communicatie
zijn wij duidelijk en respectvol en luisteren naar de ander. Wij zijn open, eerlijk en
transparant.
Met de Bijbel als Woord van God willen we kinderen -naast kennis en vaardighedenchristelijk normen en waarden bijbrengen. Het pedagogische klimaat van onze school is
vooral gebaseerd op deze levensbeschouwelijke identiteit, waarbij kernwaarden als respect,
veiligheid, openheid, betrokkenheid en samenwerken een belangrijke plaats innemen. Deze
waarden hebben ook een duidelijke plaats in de onderwijskundige visie.
Je beschikt over een afgeronde PABO opleiding en hebt lesgevende ervaring in de bouw van
de betreffende vacatureruimte, waarbij ook LIO-studenten van harte uitgenodigd worden
om mee te solliciteren.
Je schept een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en
bent iemand die handelingsgericht en opbrengstgericht wil werken. Je kunt gemakkelijk
communiceren met kinderen, collega’s en ouders en wil daarin investeren.
In een klein team wil je je graag coöperatief opstellen en een bijdrage leveren aan de visie
om leerlingen zelfstandiger te maken middels de inzet van meer onderwijsvormen.

2 ds. Van Lingenschool
De Van Lingenschool, een school waar muziek in zit!
Zo luidt de slogan van onze school. Als ergens muziek in zit, dan betekent dat dat je ergens
veel van kan verwachten en er veel plezier aan beleeft. Zo'n school willen we voor
leerlingen, ouders en personeelsleden zijn. Elke dag proberen we de verwachtingen vanuit
onze missie en visie waar te maken waardoor leerlingen en personeelsleden met plezier naar
school gaan.
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Onze school is te vinden in Zetten, een gezellig dorp in de Betuwe.
Wij zijn een middelgrote school met zo`n 200 kinderen in de leeftijd
tussen 4 en 12 jaar.
Onze kinderen komen uit Zetten maar ook uit bijvoorbeeld Hemmen, Herveld, Randwijk en
Heteren. Ons schoolgebouw is modern, ruim èn gezellig! De school staat letterlijk en
figuurlijk midden in het dorp.
We bieden een veilige en rijke leeromgeving en bieden zo een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van kinderen. Naast de cognitief gerichte lessen bieden we ook veel activiteiten
aan die vormend zijn op sociaal- emotioneel gebied, is er aandacht voor kunst en cultuur en
voor creatieve vorming. Onze leerkrachten worden gekenmerkt door hun grote
betrokkenheid bij de leerlingen. Ieder kind is uniek en daar is oog voor. Meer informatie
hierover is te krijgen op de website www.vanlingenschoolzetten.nl.

3 CPOV
De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier
basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier
basisonderwijs.
Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.
De vier zekerheden van CPOV zijn:
1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!
Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.
Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot
een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier
jaren voor staan.
Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.

4 Praktische informatie en procedure
Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag voor maandag 12 april
2021 een motivatiebrief met een c.v. Jouw brief en c.v. kun je versturen per mail naar
solliciteer@cpov.nl en ds.vanlingenschool@cpov.nl.
Wil je nog verdere informatie? Meer informatie is telefonisch te verkrijgen bij Bendiks
Westerink (directeur), tel. 0488-452323 (school).
Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met
André van der Blom, HR-adviseur, tel.nr. 0318-519076.
Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.
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