
ENTHOUSIASTE LEERKRACHT
 voor onze 

instroomgroep  
wtf 0,8

(van meivakantie tot zomervakantie)
 

God heeft een plan met jouw leven! 
Door ontdekkend leren ontwikkelen de kinderen op de 
Regenboog hun eigen talenten, kennis en vaardigheden 
om zich te kunnen inzetten op de plek die God voor hen 
heeft. 

• Werk jij graag thematisch en vind je het leuk om dit 
   steeds meer onderzoekend en ontwerpend te doen?
• Vind je het belangrijk om een veilig pedagogisch 
   klimaat te realiseren?
• Zet jij graag bewegend leren en buiten leren in tijdens 
   je lessen?
• Vind je het belangrijk dat kinderen hun talenten leren 
   kennen en ontwikkelen?
• Vind je het leuk om met schoolontwikkeling bezig te 
   zijn en geniet je ervan om steeds beter aan te sluiten 
   op dat wat de kinderen nodig hebben?
• Houd je van plezier op je werkplek, een ontspannen 
   sfeer waarbinnen jouw inbreng belangrijk is?
 
DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU! 

MEER INFORMATIE 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Annemiek de Quelerij (directeur) via 06 51 90 13 13
of via a.dquelerij@levwn.nl

INTERESSE
Wij zoeken een actief christen, die de Bijbel als 
inspiratiebron heeft. Dit is een essentiele voorwaarde  
en we zien dit graag terug in je motivatiebrief.  
Deze motivatiebrief + CV kun je mailen naar 
solliciteren@levwn.nl uiterlijk 12 maart 2021.

DE REGENBOOGSCHOOL
MIDDELBURG

 
De Regenboog is een streekschool met 
ruim 200 leerlingen, verdeeld over 9 
groepen. Onze school kenmerkt zich 
door een rustige en veilige sfeer tussen 
leerlingen, leerkrachten en ouders.  
Op de Regenboog wordt elk kind gezien 
en komt het tot zijn of haar recht.  
Wij werken samen met ouders volgens 
Ouderbetrokkenheid 3.0. 

Op onze school krijgt het thematisch 
werken een steeds grotere plaats 
binnen ons onderwijs. We werken 
vanuit leerlijnen en bekijken daarbij 
waar we het leerstofjaarklassensysteem 
kunnen doorbreken.  
 
Wij zetten in op een brede ontwikkeling 
van de leerlingen waarbij we ook 
de talenten van leerlingen willen 
ontwikkelen. Wij willen kinderen 
toerusten vanuit de Bijbel en hen 
voorbereiden op de veranderende 
maatschappij. 

www.regenboog-levwn.nl


