
  Leerkracht bovenbouw 
(WTF 0,4250 - donderdag en vrijdag)

Het bestuur van CNS Nunspeet zoekt voor de Immanuëlschool per 1 maart 2023 een 

De Immanuëlschool biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende 

leeromgeving. Wij willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Een school 

waar wij trots op zijn!

 De Immanuëlschool biedt: 

 • Een school waar het kind centraal staat

 • Een enthousiast, collegiaal team

 • Ruimte voor initiatief

 • Ruimte voor professionalisering

 Ben je ...

 •  In het bezit van een PABO-diploma

 •  2 dagen beschikbaar (of meer)

 •  Iemand die vanuit de Christelijke overtuiging les wil geven

 •  Iemand die gedifferentieerd kan werken

 •  Iemand die oog heeft voor de verschillen tussen kinderen

 •  Iemand die leerlingen gericht kan volgen

 •  Iemand die kan werken met thematisch werken 

 Herken je je in bovenstaande omschrijving?

  Stuur dan je CV en korte motivatie per mail voor 3 februari 2023 naar 

immanuelschool@cnsnunspeet.nl. Wil je meer weten over de Immanuëlschool? 

Kijk dan op www.immanuelschoolnunspeet.net of neem contact op met de 

directeur Bertha Immerzeel, telefoon 0341 - 25 22 19.

Korte omschrijving van CNS

Het bestuur van de Vereniging voor Christe-

lijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet 

ver zorgt sinds 1965 protestants christelijk 

onderwijs op vijf basisscholen in Nunspeet en 

Elspeet. Het onderwijs wordt gegeven vanuit 

een levende relatie met Jezus Christus. De 

scholen zijn gericht op optimale ontwikkeling 

van elke leerling. 

Met het oog daarop zijn de schoolteams in 

beweging. Elke CNS school heeft de ruimte 

om zich onderwijskundig te profileren. De 

ontwikkeling van Passend Onderwijs wordt 

gezamenlijk gedaan. Verder wordt nauw 

samen gewerkt op het vlak van beleidsvoor-

bereiding, interne begeleiding, ICTbeleid en 

professionalisering. Het bestuur streeft naar 

brede pedagogische samen - werking op 

gemeentelijk niveau. 

Daartoe wordt actief samenwerking gezocht 

met professionele organisaties die zich richten 

op 0 - 12 jarigen.

Meer informatie: www.cnsnunspeet.nl

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN  

UITDAGENDE BAAN?

Met oog voor talent
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