
 

 

Wil jij ook kunnen zeggen: ik ben een gelukkeling! 

 
CBO 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. 
 

Bij Oud Zandbergen zijn wij op zoek naar 

  
een IB-er (per januari 2020 voor 0,5 fte) 

 
die zijn/haar talent verder wil inzetten om het onderwijs op onze school beter vorm te 

geven. Wij zorgen voor leer- en werkplezier, kwaliteit en continuïteit. 
 

Oud Zandbergen staat voor lef, creativiteit en verbinding. De kwaliteit van onze school staat 
onder druk en dus zijn we op zoek naar een IB-er die met ons de uitdaging aan wil gaan. Ben 

jij een aanpakker? Solliciteer dan nu. 
 
Wat mag je van ons verwachten? 

• Werken met een breed scala aan onderwijsvormen; 

• Goede begeleiding door je leidinggevende; 

• Leuke enthousiaste collega’s; 

• Ruimte voor professionalisering; 

• Een aantrekkelijke regeling voor een fitness abonnement en de aanschaf van een 
fiets of laptop; 

• Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast. 
 

Wat neem jij mee? 

• Je bent in het bezit van een diploma en/of hebt al de nodige ervaring opgedaan; 

• Je bent enthousiast en houdt van aanpakken; 

• Je bent flexibel en gericht op vernieuwing en verbetering; 

• Je vindt samenwerken belangrijk en kennis delen is vanzelfsprekend voor jou; 

• Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen; 

• Je werkt vanuit een christelijke levensovertuiging. 
 

Geïnteresseerd?  
Stuur voor 7 december je motivatie en cv naar Yvonne Veenstra (P&O 
adviseur):  yvonneveenstra@cbozeist.nl 
Wil je liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Judith Dingjan (directeur) via 
judith@cbsoudzandbergen.nl of telefoon (030) 6931819     
 
 
n.b. deze vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern uitgezet. 
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