
DE STERRENPRACHT
AXEL

Ben jij een leerkracht die ook werkt 
vanuit een levend geloof en volop 
achter ons identiteitsbeleid staat?  
Ben jij een juf of meester die met 
plezier en lol wil werken en leren met 
de kinderen én met collega’s?  

Ben jij een collega die graag met 
ons meewerkt en meedenkt en kun 
je laten zien dat je een kwalitatieve 
bijdrage kunt leveren aan het 
ontwikkelen van ons onderwijs? 
 
Dan ben je van harte welkom!
 

    www.desterrenpracht-levwn.nl

ENTHOUSIASTE LEERKRACHT 
  GROEP 8 0,2000 (ma) 

en
 Intern Begeleider 0,2000 (i.o)

 
17 augustus 2020 tot vrijdag 18 december 2020

De Sterrenpracht staat in het mooie Axel in de regio Zeeuws-
Vlaanderen. Binnen de regio zijn we uniek in onze identiteit 
met de Bijbel als basis. We zijn een streekschool.  
We zijn als school volop in ontwikkeling. Binnen ons 
enthousiaste en collegiale team zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste en betrokken leerkracht en Intern Begeleider 
voor het zwangerschapsverlof van onze collega. 

TYPEREND VOOR ONS ONDERWIJS 
- Wij zijn een school met een sprankelende identiteit, een 
   school waar we met elkaar Gods liefde delen en uitstralen.  
- Wij zijn een school met een fijne en veilige sfeer.
- Wij zijn een team waarin veel gelachen wordt en waar 
   we met plezier weken aan de ontwikkeling van kinderen.
- Wij zijn volop in ontwikkeling naar toekomstgericht 
   onderwijs. Kindgericht onderwijs, talentontwikkeling en 
   bewegend leren zijn daarbij speerpunten.

WIJ ZOEKEN EEN COLLEGA
- Die overtuigd christen is, met hart voor alle kinderen;
- die graag deel wil uitmaken van ons fijne team;
- bereid is om zich in te zetten voor de vernieuwing van ons 
  onderwijs.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lizo 
Koppejan 06 12 07 98 57.

INTERESSE
Wij zoeken een actief christen, die de Bijbel als inspiratiebron 
heeft. Dit is een essentiële voorwaarde en we zien dit graag 
terug in je brief. Solliciteren kan door je motivatiebrief en CV  
te sturen via solliciteren@levwn.nl uiterlijk 8 mei 2020.


