
De school met de Bijbel 
Montfoort 

• gelegen in het Groene Hart, 
tussen Gouda en Utrecht 

• ongeveer 150 leerlingen 

• onderwijs, gebaseerd op 
reformatorische grondslag 

• welbevinden van het kind 
centraal 

• kwalitatief goed onderwijs 

• hechte zorgstructuur 

• een jong, gezellig en 
professioneel team 

• een nieuw schoolgebouw 

 
 
Inlichtingen: 
Dhr. W. Hoepel (directeur) 
0348 472121 / 06 49407669. 
 
Sollicitatieadres: 
directie@bshetkompas.nl 
Sluiting inzendtermijn van de 
sollicitaties is 11 januari 2022 
 
Bezoekadres: 
Joop Westerweelstraat 18 
3417EN Montfoort 
 
Kom gerust eens kijken! 

 

 
Het Kompas te Montfoort zoekt vanaf de voorjaarsvakantie: 
 

Leerkracht voor groep 3/4 (0.5-1.0 fte) 
 

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team wil versterken en zich in onderstaand 
profiel herkent. 
 

Wie zoeken we: 

• Je bent meelevend lid van één van de reformatorische kerken, je aanvaardt de Bijbel als 
Gods Woord en je onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid. 

• Je staat van harte achter de identiteit van onze school en je draagt deze ook uit. 

• Je hebt een positieve inzet om met ons te werken aan goede resultaten en een optimale 
ontwikkeling van onze kinderen. 

• Je kunt reflecteren op het eigen functioneren en wilt werken aan zowel persoonlijke als 
schoolbrede onderwijsontwikkelingen. 

• Je hebt de capaciteit om een goede relatie op te bouwen met collega’s, kinderen en ouders. 
 

De collega die vertrekt geeft aan dat ze met een dubbel gevoel weg gaat, ze vindt het jammer om 
de fijne en prettige werksfeer achter zich te laten. Een nieuwe uitdaging is de reden van vertrek.  
 
Als je vragen hebt, je nog in de afronding van je opleiding zit en/of je twijfelt of deze baan iets 
voor je is, neem dan gerust contact op en/of kom langs! Dan kunnen we samen kijken welke 
mogelijkheden er binnen de school zijn. Zo is een andere groep ook bespreekbaar. 
 
 

 

mailto:directie@bshetkompas.nl

