
 

De Uilenburcht telt 13 
groepen, 320 leerlingen en 
30 personeelsleden. 
 
De Uilenburcht is een 
middelgrote basisschool in 
Driebergen-Rijsenburg. Het 
staat voor de kernwaarden 
gastvrij, gehecht en gericht. 
Hieraan wordt dagelijks 
invulling gegeven, in het 
belang van de aan de 
school toevertrouwde 
kinderen. 
 
De Uilenburcht is een 
stabiele school, waar 
opbrengstgericht goed 
onderwijs wordt gegeven, 
rekening houdend met wat 
een kind nodig heeft. 
Daarbij zijn we een open 
christelijke school, die werkt 
vanuit de uitgangspunten 
van De Vreedzame school. 
 
Voor de komende vier jaar 
vormen de termen 
"Samen", "Breed en 
betrokken" en "Gezond" de 
kapstok, waar vanuit de 
school zich ontwikkelt.  
 
Voor de groepen 1/2 is in 
het huidige jaar een 
aanvullende visie 
geschreven, die de basis is 
voor de verdere 
ontwikkeling van ons 
onderwijs. 

 
CBS De Uilenburcht 
Jagersdreef 145  
3972 XD  
DRIEBERGEN-
RIJSENBURG 
www.uilenburcht.nl  
 

 

 

 

 

 

Het bestuur van Stichting De Oorsprong voor protestants-christelijk 
onderwijs te Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede vraagt  

per 1 augustus 2020: 
 

 

een groepsleerkracht inzetbaar voor groep 1 t/m 4 

0,58 wtf of 1,0 wtf 
 

 

voor basisschool “De Uilenburcht” te Driebergen-Rijsenburg 
 

 

Van de nieuwe collega verwachten we dat hij / zij 

 handelingsgericht en opbrengstgericht kan werken; 

 goed kan samenwerken; 

 kennis van en ervaring met de doelgroep heeft en 
wat het onderwijs daarvoor vraagt; 

 een uitdagende leeromgeving kan creëren; 

 een positieve bijdrage kan leveren aan de 
ontwikkeling van de 21 st century skills; 

 in een groot team kan functioneren; 

 beschikt over goede sociale en communicatieve 
vaardigheden en 

 een levenshouding heeft die positief staat t.a.v. de 
christelijke visie van de school. 

 
 

Binnen de aanstelling van 0,58 ben je naast leerkracht ook 
onderbouwcoördinator.  

 
Jouw lesgebonden werkdagen zijn woensdag t/m vrijdag. 

 

 
Wij bieden 

 enthousiaste en betrokken collega’s; 

 een grote betrokkenheid van ouders en 

 een school met een duidelijke structuur. 
 

 
Nadere informatie 

kan verkregen worden door contact op te nemen met  
Christiaan de Jong (directeur) tel. 0343 – 516475. 

 
 

Solliciteren? 

Wij zien schriftelijke sollicitaties graag voorzien van CV  
voor 6 juli a.s. naar directie@uilenburcht.nl 

 

 


