
 
 
 

 
De Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op 

Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel is 
verantwoordelijk voor drie basisscholen, namelijk de Admiraal De 
Ruyterschool, Jacobus Koelmanschool en Johannes Calvijnschool. 

 
Samen zorgen de drie basisscholen voor het onderwijs aan bijna 

700 leerlingen. 
 
Het bestuur gaat uit van de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in 
Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk 

in Nederland (Herv. Gemeenten van Gereformeerde signatuur).  
 

Personeel en leerlingen zijn aangesloten bij voornoemde 
kerkgenootschappen, bij het Hervormd Lokaal of bij de 
Christelijke Gereformeerde Kerken (Bewaar het Pand).

 

 
Vanaf januari 2023 ontstaat er bij ons ruimte voor een onderwijsas-
sistent of leerkrachtondersteuner, zodat wij zo optimaal mogelijk pas-
send onderwijs kunnen blijven bieden. 
 

 
Wij zijn op zoek naar een:  

Onderwijsassistent / Leerkrachtondersteuner 
met affiniteit met leerlingen met het syndroom van Down, minimaal beschikbaar 
op dinsdag, woensdag- en vrijdagochtend (meer dagen is mogelijk!). 
 

 

Wij zoeken een collega die: 
 zich thuis voelt op een reformatorische 

school, de grondslag van harte onderschrijft 
en lid is van één van de aangesloten kerken; 

 zich van harte inzet voor de kinderen en 
graag wil samenwerken met collega’s en 
ouders; 

 een bijdrage wil leveren aan ons onderwijs 
en de ontwikkeling van ons team als 
professionele leergemeenschap; 

 ‘rust-reinheid-regelmaat-respect’ hoog in 
het vaandel heeft staan; 

 gedreven, flexibel en stressbestendig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat hebben wij je te bieden? 
 een fijn team om in te werken; 
 veel ruimte, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid; 
 (inwerk)begeleiding; 
 werken op een school die qua ontwikkeling 

voortdurend in beweging is; 
 werken in een gerenoveerd schoolgebouw. 
 

Kom jij ons team versterken? 

 
Stuur je sollicitatiebrief met C.V. per mail uiterlijk 
D.V. maandag 12 december a.s. naar het College 
van Bestuur, via onze managementassistente, 
mevrouw W. (Wilma) Kooiman, via het 
mailadres: w.kooiman@sggkrimpen.nl. 
 
Neem voor meer informatie contact op met de 
heer P.B. (Pim) Keereweer, directeur, telefoon 
06 – 10 62 80 92, of kom langs voor een 
kennismakingsbezoek! 
 
Sollicitatiegesprekken zijn nog niet ingepland. 
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