
 
 

 

De Eben-Haëzerschool is 

een reformatorische 

streekschool. De 

leerlingen komen uit 

Bennekom, Ede, 

Wageningen en  

Renkum. 

 

Onze school die 

opgericht is in 1975 telt 

ruim 180 leerlingen en 

is verdeeld over 8 

groepen. 

 
Op onze school werken 

zo’n 30 enthousiaste 

en betrokken collega’s. 
 

 

Voor meer informatie of 

inlichtingen kunt u 

contact opnemen met 

onze directeur 
 

dhr. J.B. Roodbeen 

06-29 55 61 98 
 

            of 
 

mevr. C. Pul- van 

’t Hul, teamleider 

onderbouw 

06- 37 47 91 92 
 

 

Maak gerust een 

afspraak om langs te 

komen voor een 

kennismakingsbezoek 

en/ of kijk op onze 

website: 
www.ehbennekom.nl 

 
 

Eben-Haëzerschool 
Molenstraat 98, 

6721 WP Bennekom  
0318 – 430660 

 
 
 
 
Met ingang van januari 2023 zijn we op zoek naar  
 

twee groepsleerkrachten  
met hart voor de kleuters. Een van de collega’s van groep 2 vertrekt 
en we hebben een nieuwe collega nodig voor onze instroomgroep.  
 
Algemene informatie: 
De missie van onze school is: Samen optrekken; waarbij we een beeld 
voor ogen hebben van een herder met zijn kudde schapen. Een trouwe 
herder kent zijn schapen en zorgt voor zijn schapen. Elke dag neemt 
hij ze weer mee en zijn ze samen op weg. De herder waakt,  zorgt voor 
veiligheid en is liefdevol en geduldig.  
Bij deze missie hebben we de volgende kernwaarden geformuleerd: 
 
Samen zorgen 
Onder samen zorgen verstaan wij ‘zorgzaam’ en ‘dienen’, want alle 
leerlingen zijn onze zorg. De leerkrachten zullen  dan ook hun 
onderwijs dienend en vanuit liefde moeten geven 
 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
Op onze school vragen we van zowel de leerlingen, als van de collega’s  
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, voor het werk en voor 
elkaar! 
 

Wij zoeken een enthousiaste collega die: 
 het christelijk onderwijs graag wil dienen en (doop)lid is van 

één van de reformatorische kerkgenootschappen, 


 die de grondslag van onze school, Gods Woord en de daarop 
gegronde drie Formulieren van Enigheid, van harte 
onderschrijft en kan vertellen hoe hij/zij dit uitdraagt in de 
praktijk, 


 vindt dat een goed pedagogisch klimaat in de groep de basis is 

voor het omgaan met verschillen in de groep. Je stelt het 

welbevinden van het kind voorop, 
 open staat voor feedback, flexibel is, gericht is op 

samenwerken en geduldig is. 


 
Heb je interesse, reageer dan uiterlijk op D.V. zaterdag 5 november 
2022 en stuur je brief met CV naar  directie@ehbennekom.nl. 
De sollicitatiegesprekken hopen we in die week daarna, op een nader 
te bepalen datum, te plannen. 

http://www.ehbennekom.nl/
mailto:directie@ehbennekom.nl

