
 

 

 
 

 

HERVORMDE SCHOOLVERENIGING 

TE NIJKERK 
De Hervormde Schoolvereniging te 
Nijkerk heeft 6 scholen onder haar 
beheer. Op deze scholen ontvangen 
ongeveer 1250 leerlingen onderwijs 

en zijn ruim 110 personeelsleden 
werkzaam. De scholen worden 
ondersteund door bovenschools 
management. 
Binnen de HSN is een prima 
werksfeer.  

Het personeelsbeleid is gericht op 
welzijn en ontwikkeling. 
 
De vereniging heeft als grondslag 
Gods Woord, opgevat in de zin van de 
Drie Formulieren van Enigheid. 

 

Wij verwachten van onze 
personeelsleden dat zij: 
 
• uit overtuiging kiezen voor 

christelijk onderwijs en inhoud 

kunnen geven aan de  identiteit 

van de school 

 
• kerkelijk meelevend zijn in een 

gemeente van geref. belijden; bij 

voorkeur in de PKN  

 
• waarde hechten aan kwalitatief 

goed onderwijs 

 

• willen werken aan een 

pedagogisch klimaat in de school 

waarbij kinderen zich veilig voelen 

 
• een enthousiaste inzet hebben en 

actief willen meewerken aan onze 

vernieuwingsprojecten 

 

 

De Hoeksteen te Nijkerk 
 

Basisschool De Hoeksteen ziet zichzelf als een professionele instelling met 
een eenvoudig geformuleerde en tegelijkertijd complexe opdracht: leerlingen 
te begeleiden in hun brede, persoonlijke ontwikkeling; gericht op een stevige 
kennisbasis, het ontwikkelen van vaardigheden en het vormen van een eigen 
identiteit. Een ontwikkeling die voorbereidt op betekenisvolle deelname aan 
de wereld van vandaag en de toekomst. 

 
Onze missie samengevat in één zin: ‘persoonsontwikkeling, om van waarde 
te zijn.’  
 

De Hoeksteen zoekt per direct: 
 

 
een onderwijsassistent voor ondersteuning in de kleutergroepen 

wtf 0.8 per week  
(uren in overleg verdeeld over 5 dagen) 

 
en  
 

leerkracht groep 1-2  
voor de periode december 2017-januari 2018  

voor de woensdagmorgen en donderdag 
i.v.m. ziektevervanging 

 
en  
 

invalleerkrachten voor groep 1 t/m 8 

 
 
Wij zoeken een collega: 

- die onze missie onderschrijft en wil uitdragen 
- die initiatief neemt  

- met interesse voor ontwikkelingsgericht onderwijs 
- die zich collegiaal opstelt 
- met een open en onderzoekende houding 

 
aanvullend voor de functie van onderwijsassistent: 

- hart voor het kind met special needs 
- zowel zelfstandig als goed kunnen samenwerken 

- bij voorkeur ervaring binnen het speciaal onderwijs of werken met 
kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte 

 
 
Meer informatie of even kijken?  

Bel de school (033-2452824) of de onderbouw-coördinator Melissa Hijmissen 
(06-53978171) 

 
Reacties t/m 15 november per mail naar de waarnemend directeur André 
Guijs, directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl 
http://hoeksteen.hsn-scholen.nl  
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