
        
 

 
CBO Zeist staat voor christelijk 
geïnspireerd, goed en eigentijds 

onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich 
naar hun mogelijkheden tot vaardige, 

waardige en aardige burgers, die 
verantwoord en betrouwbaar kunnen 

participeren in onze dynamische 
samenleving. Onze medewerkers zijn 
goed voorbereid op hun opdracht en 

verbeteren zichzelf en hun onderwijs in 
samenspraak met ouders. 

 
Beurthonk is één van de scholen 

binnen CBO Zeist.  
Op deze kleine school zijn we volop 
bezig met vernieuwing en hebben 

daarbij veel aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling, jouw talenten en ideeën.  

 
Op Beurthonk geloven wij in de 

mogelijkheden en talenten van alle 
kinderen. Dit vertrouwen in het kunnen 

van kinderen is voor ons het 
vertrekpunt om met hen op pad te 

gaan. Wij willen op onze school voor 
alle kinderen een herkenbaar 

kindvriendelijk klimaat scheppen, 
waarbinnen een optimale ontwikkeling 

mogelijk wordt. We werken in alle 
groepen aan de hand van thema’s en 
maken voor de wereld verkennende 

vakken gebruik van de methode 
‘Topondernemers’. Daarnaast werkt in 
de midden/bovenbouw ieder kind op 

een chromebook met SNAPPET. 
 

Meer informatie? 
Mocht je meer willen weten over onze 
school en over de vacature, dan kun je 

contact opnemen met  de directie: 
Ronald Nagtegaal 

(ronaldnagtegaal@be.cbozeist.nl)  
 of neem een kijkje op onze website: 

www.beurthonk.nl 
 

Wil je reageren? 
Kom jij graag ons team versterken dan 

kijken wij uit naar jouw sollicitatie.  
Stuur je motivatie en cv voor 24 juni 

2020 naar Ronald Nagtegaal: 
ronaldnagtegaal@be.cbozeist.nl 

 
Procedure 

Gesprekken zullen plaatsvinden op 
donderdagavond 25 juni 

 
“RUIMTE EN AANDACHT VOOR ELKAAR” 

 
 WIL JIJ DAT OOK? 

 
Wij zijn vanaf 1 augustus 2020 op zoek naar 

 
GROEPSLEERKRACHTEN MIDDEN- EN BOVENBOUW 

fulltime/parttime: in totaal 1,8000 fte 
Hoeveel dagen en op welke dagen: in overleg 

 
Als jij past binnen een kleinschalige, familiaire werkomgeving, als je ervan houdt om te werken 

aan de professionaliteit van zowel jezelf als van de school, als je graag in een stevig 
gedigitaliseerde omgeving werkt, als je durft samen te werken:  

 
 

Welkom! 
 
 
Wat verwachten wij van je: 

● je werkt vanuit een christelijke levensovertuiging en je herkent je in de missie en visie 
van Beurthonk; 

● je bent onderwijsbevoegd; 

● je bent enthousiast en houdt van aanpakken; 

● je kan planmatig handelen, bent sterk in communicatie en flexibel; 

● je vindt samenwerken belangrijk; 

● je staat open voor nieuwe ontwikkelingen; 

● je hebt bij voorkeur ervaring met de Kanjertraining; 
 
Wat bieden wij je: 

● kleine groepen; 
● goede begeleiding; 
● leuk enthousiast team; 
● ruimte voor professionalisering; 
● aandacht voor talentontwikkeling; 
● alle kinderen hebben een chromebook en werken met SNAPPET 
● een bijdrage voor een fitness abonnement en de aanschaf van een fiets; 

 
Voor een uitgebreide profielschets kun je terecht bij de directie van de school. 
 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 
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