
 

De R. de Jagerschool is een open 
christelijke school waar aandacht  
is voor kinderen. Door een positief 
leerklimaat, het geven van 
duidelijkheid en rust is er een 
veilige leeromgeving waarin 
kinderen kunnen ontwikkelen, 
groeien en mooie leerresultaten 
behalen.  
 
Onze leerkrachten zien wat 
kinderen nodig hebben en sluiten 
hierop aan door het geven van extra 
ondersteuning of juist uitdaging. Dit 
maakt dat kinderen elke dag weer 
zin in school hebben.  
 
www.rdejagerwoerden.nl 

 
 
De R. de Jagerschool behoort tot de 
SPCO Groene Hart. De SPCO heeft 
13 scholen in Harmelen, 
Linschoten, Lopik, Montfoort, 
Nieuwerbrug, Woerdense Verlaat 
en Woerden. 
 
Hier wordt primair onderwijs 
verzorgd voor 2.700 leerlingen door 
zo’n 250 medewerkers. 
 
www.spco.nl 
 

We zijn op zoek naar jou: 
Meester of juf van  

onze kanjers uit de bovenbouw 
 
De kinderen uit de bovenbouw vinden het tof als jij hun nieuwe juf of meester wordt en 
samen met juf Heidi hen elke dag goed onderwijs geeft.  
 
Reviews van de school: 
 ‘Ik voelde me als nieuwe collega snel thuis op De R. de Jagerschool, collega’s
 komen bij je langs, denken met je mee. Je bent snel één van het team’. (nieuwe 

collega) 
‘Ik vroeg pas aan mijn zoon van negen jaar welk cijfer hij aan de school geeft. Hij 
zei dat hij de R. de Jagerschool het cijfer 9 geeft. Hij zei: ‘Ik zit op de leukste 
school!’ (ouder) 
De juf legt goed uit. Als ik een vraag heb helpt ze mij’. (leerling)  
 

En jij? 
Zin in een uitdaging? 
Als je, net als wij … 

… enthousiast bent voor het lesgeven in de bovenbouw;  
… je het fijn vindt om met een open en gezellig team samen te werken; 
… graag je EDI lessen ontwikkelt; 
… bewust kiest voor christelijk onderwijs; 
… kinderen op een positieve manier benadert; 
… participeert in onze Leerteams van de PLG; 
… meedenkt over de nieuwbouw van onze school 

dan ben je meer dan welkom; 
 
We ontmoeten je graag! 
De vacature is voor 0.6 wtf en is vanaf 1 aug. 2021. Je benoeming is regulier: tijdelijk met 
uitzicht op vast. Mail je motivatiebrief met je CV voor 12 mei 2021 naar 
hanneke.mulder@spco.nl of bel 06-53494628.  
 

http://www.rdejagerwoerden.nl/
http://www.spco.nl/

