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PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 
peuterspeelzalen, 23 basisscholen 
en 4 speciaal (basis)onderwijs-
scholen. Wij geven met 875 
collega’s protestants-christelijk 
onderwijs aan 7600 peuters en 
leerlingen. Onze scholen worden 
adequaat ondersteund door een 
bestuursbureau. 
 
De Oranjeschool is een 
protestants-christelijke basisschool 
in de multiculturele wijk Bloemhof 
te Rotterdam. Wij hebben 11 
groepen 1 tot en met 8 en 2 
peuterspeelzaalgroepen.  
 
Op onze school steken we veel tijd 
in goed voorbereide lessen. De 
Oranjeschool staat in de Children’s 
zone. Dit betekent dat wij extra 
leertijd aanbieden. Wij zijn een 
Lekker Fitschool. Onze missie is 
een ontmoetingsplaats voor 
succesvol leren en 
talentontwikkeling te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 Wij bieden 

 Een tijdelijk dienstverband van 40 uur met ingang van 01-01-2022 op basis van 
zwangerschapsverlofvervanging t/m einde schooljaar; 

 Een enthousiast, divers en multicultureel team; 
 Een afwisselende functie in een ontwikkelingsgerichte school binnen een 

grootstedelijke context; 
 Diverse opleidings- en begeleidingsmogelijkheden voor professionele ontwikkeling; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden als aanvulling op de collectieve 

arbeidsovereenkomst primair onderwijs (CAO-PO). 

Wij vragen 

 Sterke didactische en pedagogische vaardigheden; 
 Een collega die communicatief vaardig is en goed kan samenwerken met de andere 

collega’s in de bovenbouw; 
 Een PABO-diploma; 
 Betrokkenheid en affiniteit met een multiculturele populatie binnen een grootstedelijke 

context; 
 Invulling van onze christelijke inspiratie binnen een verscheidenheid aan godsdiensten, 

culturen en leefwijzen; 
 Op deze vacature is een arbeidsmarkttoelage van toepassing. 

 
Meer informatie en reactie 
Kijk voor meer informatie op www.oranjeschool.com en www.pcbo.nl. Voor mondelinge 
toelichting ben je welkom bij Ralf van Iperenburg, directeur van de Oranjeschool of Soumia 
Naji, adjunct-directeur via 010-4851907. Een gemotiveerde reactie met cv kun je tot uiterlijk 
26 november 2021 sturen naar directie@oranjeschool.com. 
 
Data gespreksrondes 
Het sollicitatiegesprek vindt plaats in de week van 29 november 2021. 
 

Een enthousiast team 
zoekt een leerkracht 

voor groep 6 


