Werken bij LOGOS

LOGOS zoekt ondernemende ontdekkingsreizigers
die hun horizon willen verruimen

Inhoudsopgave

Welkom

2

3

Stichting LOGOS

4

4

Ontwikkel jezelf en het onderwijs bij LOGOS
5

5

Wie ben jij?

6

6

Wat biedt LOGOS?

7

7

Studeer je nu?

8

8

Kom je van buiten het onderwijs?

9

9

Onze scholen

10

10

SBO Beatrix De Burcht

11

11

ZML De Cirkel

11

11

Praktijkschool De Noorhoek

12

12

CBS De Regenboog, locatie Albertine Kehrer

12

12

CBS De Regenboog, locatie Retranchement

13

13

Junior College

13

13

CBS Het Kleurenlint

14

14

CBS Samen Onderweg, locatie Schuttersplein

14

14

CBS Samen Onderweg, locatie Goudoever

15

15

CBS De Tamboerijn

15

15

CBS Juliana

16

16
16
17
17
18
18
19
19

20

1

2

Welkom
Jij bent een onderwijsprofessional en beoefent je vak met hart en ziel.
Kinderen helpen om zichzelf te ontwikkelen – in brede zin – is wat
jou drijft. Daarom koos jij ooit voor dit vak. En dat vak wil jij blijven
ontwikkelen. Samen met je team. En liefst ook met professionals die
op andere scholen werken. Om zo veel mogelijk kinderen zo goed
mogelijk toekomstgericht onderwijs te geven.
Herken jij jezelf?
Dan ben jij bij LOGOS op je plek. Of je nu leraar bent,
intern begeleider, onderwijsassistent of directeur;
wij verwelkomen je graag aan boord van onze
LOGOS-vloot! In dit boekje lees je meer over de
kansen die LOGOS jou kan bieden.

Ben je enthousiast?
Laat het ons weten en upload je CV.
Dan nemen wij zeker contact met je op!

Upload je CV
Of reageer direct op een van onze actuele
vacatures. Je sollicitatie is welkom!

Bekijk onze actuele vacatures
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Stichting LOGOS
Kompas voor de toekomst
LOGOS biedt met haar zestien scholen goed onderwijs aan ruim 2.500 leerlingen
in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. We helpen leerlingen uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die samen
met anderen de toekomst vormgeven. De scholen van de LOGOS-vloot staan
voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. We laten ons
inspireren door onze christelijke identiteit. De kernwaarden ‘vertrouwen, verbinden en ontwikkelen’ zijn heldere bakens. Belangrijkste navigatiepunten zijn
‘vakmanschap’ en ‘onderwijs van morgen’. We leren voortdurend van elkaar en
versterken ons onderwijs in samenwerking met ouders en maatschappelijke
partners.
Aantal scholen:
Aantal locaties:
Aantal medewerkers:
Aantal leerlingen:

16
19
ca. 400
ruim 2.500

Bestuurder:
Stafmedewerker P&O:

Henk Mackloet
Mirjam Kranendonk

A

Onderwijs van morgen
Samenwerken, samen leren
Goede werkgever

T
E

Meent 24
4141 AC Leerdam
0345 637 980
admin@stichting-logos.nl

I

stichting-logos.nl
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Ontwikkel jezelf en het onderwijs
Samen vooruit
LOGOS heeft zestien scholen. Van scholen voor regulier basisonderwijs tot
scholen voor speciaal basisonderwijs, van praktijkonderwijs tot het Junior
College. Al onze scholen zijn anders, en allerminst eilandjes. Samenwerken
hebben wij hoog in ons vaandel staan. Niet alleen binnen schoolteams, ook
daartussen. Bij LOGOS zijn we samen op weg naar toekomstgericht onderwijs.
De basis hebben we bij LOGOS goed op orde.
Daar zijn we trots op. Tegelijk willen we
vooruit. Vooroplopen zelfs. Nieuwe wegen
verkennen, nieuwe mogelijkheden ontdekken.
Excelleren. Wij verbeteren ons onderwijs continu. Nieuwe, bewezen werkwijzen brengen
we in de praktijk en er is ruimte om te experimenteren. Goede ideeën omarmen we, ook als
die gewaagd lijken. Bij ontwikkelen hoort nu
eenmaal dat soms iets niet lukt. Ook daar leren
we van. Er is moed voor nodig om het morgen
nog beter te doen dan vandaag. Collega’s die
daarin het voortouw nemen, verwelkomen wij
van harte. Ondernemerschap en nieuwsgierigheid stimuleren we. Bijvoorbeeld via ons tweejaarlijks terugkerende pitchevenement, waar
collega’s worden uitgedaagd hun idee voor
onderwijsontwikkeling te presenteren. Veel
pitches monden uit in pilots. En geslaagde
pilots rollen we uit. Daarnaast kennen we het
LOGOS-talentenplein, waar je opleidingen
kunt volgen, en professionele leergemeenschappen, waar collega’s schooloverstijgend
samenwerken.

Breng jij het onderwijs
van LOGOS verder?
Ben jij een ondernemende vakman of vakvrouw die vooruit wil? Geeft het jou energie
als je de ruimte krijgt om jouw ideeën over
onderwijsontwikkeling in de praktijk te
brengen? En ben jij iemand die graag samen
met en van anderen leert? Dan zouden wij
weleens heel goed bij elkaar kunnen passen.
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Wie ben jij?
Vier kenmerken waarin jij je herkent
Elk mens, elk kind, elke LOGOS-collega is uniek. En dat is maar goed ook. Toch is
er een aantal kenmerken waarin onze nieuwe collega’s zich bij voorkeur wel
herkennen.
Ondernemende
ontdekkingsreiziger

Betrokken professional
Je bent een professional en neemt je vak
serieus. Je beoefent het met hart en ziel.
Maar je kunt óók relativeren en begrenzen.
Het leven heeft immers nog meer te bieden.

Je wilt jezelf en je vak blijven ontwikkelen. Je
bent daarin niet altijd een volger, maar neemt
ook regelmatig zelf initiatief. Vernieuwing en
verandering laten jouw hart sneller kloppen.

Empathisch mens
Leergierige teamspeler

Je bent meer dan een didacticus. Je hecht
waarde aan de ontwikkeling van leerlingen in
brede zin. Het gaat jou niet in de eerste plaats
om de harde resultaten, maar om de kinderen.
Je ziet hen en hoort hen en je hebt de overtuiging dat alle kinderen mogen zijn wie zij zijn.

Bij ontwikkelen hoort leren. Als onderwijsprofessional weet je dat als geen ander. En leren
doe je niet alleen uit boeken. Samen met en
van je collega’s leren doe jij het allerliefst. Want
de ontwikkeling van het onderwijs vind jij een
teaminspanning bij uitstek.
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Wat biedt LOGOS?
De zeven voordelen van werken bij LOGOS
Ga je aan de slag bij LOGOS dan mag je rekenen op:
1. Alle ruimte en stimulans om bij te dragen
aan de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs.
2. Scholen die het onderwijs meer dan op
orde hebben.
3. Een fijne sfeer en betrokken collega’s.
De uitstekende collegiale verhoudingen
worden door onze medewerkers zeer
gewaardeerd.
4. Een open, professionele cultuur. Vanuit
die cultuur zorgen we voor een veilig
klimaat waarin iedereen zichzelf is en
zich gerespecteerd en geaccepteerd
voelt.
5. Een uitdagende werk- en leeromgeving,
die je veel mogelijkheden biedt om jezelf
professioneel te ontwikkelen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om
opleidingen te volgen of jezelf op andere
manieren te ontwikkelen.
6. Een stichting waar een eigentijdse
invulling wordt gegeven aan de
christelijke identiteit.
7. Een grote diversiteit aan onderwijssectoren, die mobiliteit mogelijk maakt.
LOGOS biedt je wat dat betreft een mooi
loopbaanperspectief.

Speciaal voor jonge mensen
In samenwerking met het regionaal transfercentrum (RTC) Transvita bieden we jonge mensen een
baangarantie via de Talentenpool. Dit is een invalpool van PO-leraren met een vaste aanstelling bij
onder andere LOGOS. Zit je in de Talentenpool,
dan staan jouw werkplezier, ontwikkeling en de
kans om verschillende scholen te leren kennen
centraal. Je wordt begeleid door zowel Transvita
als LOGOS. Daarnaast proberen we je te laten
doorstromen naar een vaste formatieplaats op
een van onze scholen.

Speciaal voor zestigplussers
Ben je de zestig gepasseerd, dan kun je onder
voorwaarden deelnemen aan het Generatiepact.
Hierdoor kun je minder gaan werken tegen financieel aantrekkelijke voorwaarden. Deze regeling
geldt in elk geval tot 2023.
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Studeer je nu?
Stagelopen bij LOGOS
Jaarlijks vinden meer dan vijftig stagiairs een stageplek op onze scholen. Daar
zijn we blij mee, want het is voor onze leerlingen en organisatie goed dat er
jonge medewerkers blijven instromen. LOGOS heeft een partnerschap met de
pabo van de Marnix Academie in Utrecht. Met de Marnix Academie werken we
ook samen aan onderzoek op het gebied van school- en onderwijsontwikkeling.
Soms is er ook nog ruimte voor studenten van andere pabo’s en uiteraard heten
wij mbo-studenten van opleidingen voor onderwijsassistent ook graag welkom
bij ons.
Wat biedt LOGOS aan stagiairs?
Stagiaires mogen van LOGOS in elk geval het
volgende verwachten:
1. Een rijke leeromgeving.
2. Uitstekende mogelijkheden om het vak
te leren en jezelf te ontwikkelen
3. Je leert samenwerken met studenten, mentoren, het schoolteam en schoolopleiders.
4. Je leert hoe je de verantwoordelijkheid en
vrijheid die je krijgt, kunt inzetten voor
de ontwikkeling van de kinderen.
5. Goede begeleiding en zorgvuldige
feedback.
6. Een tegemoetkoming vanaf het
vierde studiejaar.
7. Kans op een benoeming na een succesvolle afronding van je studie of stage.

Wil jij stagelopen op
een LOGOS-school?
Neem contact op met Mirjam Kranendonk,
stafmedewerker P&O.
E mirjam.kranendonk@stichting-logos.nl
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Kom je van buiten het onderwijs?
Zijinstromers bij LOGOS
Heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding en wil je aan de slag bij LOGOS?
Er zijn twee mogelijkheden om versneld je bevoegdheid te halen. Je kunt kiezen
voor de deeltijdpabo of voor een zijinstroomtraject.
Deeltijdpabo
De deeltijdpabo legt een stevige basis en
vanaf het tweede jaar mag je naast je studie
werken als leerkracht in het basisonderwijs.
Doe de NOA-zelftest

Zijinstroom
Als je ook al enige ervaring hebt op het gebied van pedagogiek/didactiek, kun je ook
kiezen voor het zijinstroomtraject. Je gaat
dan, naast je opleiding, meteen aan het
werk, hebt vanaf dag één je eigen klas en
haalt in twee jaar je lesbevoegdheid. Voor
deelname aan het zijinstroomprogramma
dien je vooraf een geschiktheidsonderzoek
positief af te ronden.

Meer informatie
Wil je meer weten over de deeltijdpabo of het
zijinstroomtraject ga dan naar de site van de
Marnix Academie.

Gulden Middenweg
In de afstudeerfase kunnen deeltijdstudenten ook als leraar worden aangesteld als er
aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Deze landelijke regeling ‘Versneld voor de
klas’, ook wel ‘De Gulden Middenweg’ genoemd, houdt het midden tussen de deeltijdpabo en het zijinstroomtraject.

Meer info over zijinstroom en deeltijdpabo

Meer informatie over De Gulden Middenweg
vind je op marnixpartnerschap.nl.

Past het onderwijs bij jou?
Met de NOA-zelftest kun je onderzoeken of
een overstap naar het onderwijs iets voor
jou is. Is de uitkomst positief? Neem dan gerust eens contact met LOGOS op. Wij organiseren met plezier dat je een dagje kunt
meelopen op een van onze scholen. Een uitstekende manier om te ontdekken of het
onderwijs bij je past.

Meer info over De Gulden Middenweg
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Onze scholen
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SBO Beatrix De Burcht
Alles wat aandacht krijgt groeit!
Beatrix de Burcht is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs
voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar: een goede school voor kinderen
met een andere manier van leren. We maken het leren ‘levend’: uitdagend en veilig, binnen en buiten school. Kinderen worden nieuwsgierig
en willen ontdekken. Leraren helpen om van die ontdekkingen te leren.
Ons ultieme doel is elke leerling voor te bereiden op een eigen zelfstandige rol binnen de samenleving.
Aantal leerlingen: ca. 100
Naam directeur: Annette Verdoorn
A Hoefslag 6
4205 NK Gorinchem
T 0183 699 331
E admin.beatrixdeburcht@stichting-logos.nl

Warm bad
Levend leren
Stevig staan in de wereld

I

beatrixdeburcht.nl

ZML De Cirkel
Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden
De Cirkel is een christelijke school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Er
zijn twee afdelingen: Speciaal Onderwijs (SO) voor 4 tot en met 12-jarigen en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor jongeren van 13 tot en
met 19 jaar. Veel van onze leerlingen hebben een (licht) verstandelijke
beperking. Zij leren door dingen vaak te doen, met genoeg hulp en uitleg. De begeleiding is daarom altijd in de buurt. We leren het kind zo
zelfstandig mogelijk te worden in wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. We hebben vertrouwen in onze leerlingen en hun ontwikkeling
en we zijn samen trots op hun successen!
Aantal leerlingen: ca. 100
Naam directeur: Akko van Doorn
A Stalkaarsen 17B
4205 PG Gorinchem
T 0183 649 445
E admin.cirkel@stichting-logos.nl

Fijne school
Ontwikkelen
Denken in mogelijkheden

I
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decirkelzml.nl

Praktijkschool De Noordhoek
Allemaal anders, ieder zijn talent!
De Noordhoek is een veilige, kleinschalige praktijkschool waar jongeren
hun eigen mogelijkheden en talenten optimaal ontwikkelen in groepen
van maximaal 14 leerlingen. We richten ons op 12- tot 18-jarigen die het
meest leren door iets vaak te doen, onder begeleiding van een docent.
We kijken vanuit het hart naar elk kind en bieden onze leerlingen alle
kansen. Ons ervaren en deskundige team biedt betekenisvol onderwijs
in een moderne, praktijkgerichte leeromgeving. Ons doel: voor elke leerling een waardige plek in de samenleving.
Aantal leerlingen: ca. 210
Naam directeur: Jan Wouters
A Hoefslag 8
4205 NK Gorinchem
T 0183 625 350
E info.noordhoek@stichting-logos.nl

Kleinschalig
Leerling centraal
Duidelijke schoolregels

I

denoordhoek.com

CBS De Regenboog,
locatie Albertine Kehrer
Een stevige basis voor een kleurrijke toekomst!
CBS De Regenboog, locatie Albertine Kehrer, is een fijne, veilige en
sterke basisschool in Gorinchem-Oost. Je vindt hier rust én bedrijvigheid, onderzoek én antwoord, uitdaging én hulp, speelsheid én structuur. Kinderen leren de basisvakken op een gedegen, bewezen manier
en dat combineren wij met boeiend thematisch onderwijs en onderzoekend leren. Zo geven wij elk kind een stevige basis mee voor het leven,
voor het vervolgonderwijs en voor de toekomst. Met liefde en passie
werken we aan de persoonlijke ontwikkeling en de kennis en vaardigheden van elk kind, met oog voor talent en ruimte voor verschil. De Bijbel, het geloof in God en de christelijke waarden zijn voor ons een
belangrijke inspiratiebron.
Aantal leerlingen: ca. 200
Naam directeur: Hetty Janson
A Albertine Kehrerstraat 7
4207 MV Gorinchem
T 0183 620 541
E admin.regenboog@stichting-logos.nl

Kanjerschool
Onderzoekend leren
Plusklas

I
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albertinekehrer.regenboog-gorinchem.nl

CBS De Regenboog,
locatie Retranchement
Aandacht is onze kracht
CBS De Regenboog, locatie Retranchement, is een open christelijke,
kleinschalige en gezellige school in de wijk Wijdschild in Gorinchem.
Kinderen krijgen op onze school alle ruimte om te spelen, te onderzoeken en heel veel te leren. Als betrokken team zorgen we voor een goede,
veilige basis. Iedereen hecht hier waarde aan christelijk onderwijs; dat
heeft voor de een vooral met geloof te maken en voor de ander met de
culturele betekenis en de normen en waarden. Leerlingen groeien bij
ons op tot mooie mensen die zichzelf kunnen en durven zijn.
Aantal leerlingen: ca. 90
Naam directeur: Hetty Janson
A Retranchement 3
4207 ET Gorinchem
T 0183 630 326
E admin.regenboog@stichting-logos.nl

Kanjerschool
Onderzoekend leren
Plusklas

I

retranchement.regenboog-gorinchem.nl

Junior College
Gebruik je nieuwsgierigheid!
Op het Junior College creëren we een betekenisvolle leeromgeving
waarin kinderen kunnen ontdekken, onderzoeken en nieuwsgierig
mogen zijn. Ieder kind is nieuwsgierig en wil graag leren. Als je onze
school binnenloopt, voel je deze energie. Wij zien het als onze opdracht
om te zorgen dat kinderen zich gezien, gekend, gehoord en begrepen
voelen en zich binnen hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen.
Momenteel hebben we unit 1 (groep 1-2-3) en unit 2 (groep 4-5-6).
Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt unit 3 (groep 7-8) aan Junior College
toegevoegd. Vanaf dan bieden we het volledige aanbod van de basisschool op één locatie aan.
Aantal leerlingen: 40-60
Naam directeur: Natasja van Meer
A Albertine Kehrerstraat 7
4207 MV Gorinchem
T 0183 620 541
E admin.juniorcollege@stichting-logos.nl

Ontdek, speel en leer
Persoonlijk leerplan
Unitonderwijs

I
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juniorcollege-gorinchem.nl

CBS Het Kleurenlint
Ontdekken, ontwikkelen, ontmoeten!
Het Kleurenlint, in de nieuwe wijk Hoog Dalem in Gorinchem-Oost, is
een fijne, sterke basisschool, die deel uitmaakt van Brede School Dalemplein. Ons onderwijs is gericht op groei: persoonlijk, toekomstgericht en
wereldwijs. Kinderen ontwikkelen in de ochtendlessen een stevige cognitieve basis in lezen, taal en rekenen, terwijl er in de middag alle ruimte
is om spelend, bewegend, ontdekkend en onderzoekend te leren. Ieder
op zijn eigen niveau. In uitdagende thema’s staan persoonlijke ontwikkeling, leren in de ontmoeting en de open, brede kijk op de wereld centraal. Wij streven ernaar dat leerlingen zelfbewust, zelfverzekerd en
gelukkig hun eigen weg vervolgen in het voortgezet onderwijs, in de samenleving en als persoon.
Aantal leerlingen: ca. 45
Naam directeur: Kim Rietveld
A Kruithoorn 7
4208 CJ Gorinchem
T 0183 666 953
E admin.kleurenlint@stichting-logos.nl

Sterk in de basisvakken
Onderzoekend leren
Plusklas

I

cbshetkleurenlint.nl

CBS Samen Onderweg,
locatie Schuttersplein
Onderwijs dat bereikt, bindt en boeit
Samen Onderweg, locatie Schuttersplein, is een kleurrijke wijkschool.
Onze bewezen aanpak zorgt dat kinderen heel veel leren en naar hun
mogelijkheden presteren. In de grote, opgeruimde lokalen ervaren kinderen en ouders de warmte en betrokkenheid van de leerkrachten én
de discipline om de leerlingen veel te leren. Er is veel aandacht voor taal,
lezen en rekenen. Daarnaast ontwikkelen kinderen ook hun kennis over
de wereld en hun creativiteit. Samenwerkend en bewegend leren spelen
op onze school een belangrijke rol.
Aantal leerlingen: ca. 255
Naam directeur: Gert Mesch
A Stalkaarsen 17A
4205 PG Gorinchem
T 0183 622 856
E directie.samenonderweg@stichting-logos.nl

Rust en structuur
Focus op woordenschat
Kansrijk onderwijs

I
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cbs-samenonderweg.nl

CBS Samen Onderweg,
locatie Goudoever
Onderwijs dat bereikt, bindt en boeit
Samen onderweg, locatie Goudoever, is een kleine school met een duidelijke structuur. Onze leerlingen wonen in een wijk met verschillende
culturen. Sommige kinderen zijn nieuwkomers in Nederland. We besteden veel tijd aan taal, lezen en rekenen en leren over andere leefwijzen
en godsdiensten. Gaat het om woordenschatonderwijs, dan kan CBS
Samen Onderweg, locatie Goudoever, wel tot de voorlopers gerekend
worden. Als kleurrijke wijkschool zijn we gericht op actief burgerschap.
We leren elk kind dat respect, begrip voor elkaar en gelijkwaardigheid
altijd belangrijk zijn.
Aantal leerlingen:
Naam locatieleider:

ca. 70
Annemieke Wilschut, Gert Mesch

A Van Goudoeverstraat 82
4204 XZ Gorinchem
T 0183 620 561
E directie.samenonderweg@stichting-logos.nl

Rust en structuur
Kansrijke combinatiegroepen
Uitstekende basis

I

cbs-samenonderweg.nl

CBS De Tamboerijn
Verwonder, ontdek en groei!
De Tamboerijn is de verrassende binnenstadsschool van Gorinchem. Een
kleinschalige, christelijke basisschool met groene speelruimte aan de
voet van de vestingwal. Een open, vreedzame school waar iedereen elkaar kent. In school zie je overal kinderen samen leren en er is veel bedrijvigheid. Leerlingen krijgen gedegen en toekomstbestendig
onderwijs: waardevolle bagage voor nu en later. We dagen alle kinderen
uit op hun persoonlijke niveau, met waar nodig veel extra ondersteuning of de Columbusgroep. De Tamboerijn staat voor duidelijkheid en
structuur, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat zie je
ook terug in goede schoolresultaten. Iedereen die zich thuis voelt bij de
waarden uit de Bijbel, is welkom.
Aantal leerlingen: ca. 120
Naam directeur: Andra van Hofwegen
A Westerstraat 3
4201 GT Gorinchem
T 0183 632 465
E directie.tamboerijn@stichting-logos.nl

Toekomstbestendig onderwijs
Veilig en vreedzaam
Meer- en hoogbegaafdenonderwijs

I
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tamboerijn.nl

CBS Juliana
School voor plezier, talent en kwaliteit!
De Juliana in Leerdam-Oost is een moderne, christelijke school waar kinderen met veel plezier naartoe gaan. Onze kernwoorden zijn betrokkenheid, veiligheid en ambitie. Die herken je in de rust, duidelijke regels en
de nauwe samenwerking tussen de ouders, het kind, de leerkrachten en
de schoolleiding. Zo krijgt elk kind precies de juiste uitdaging en begeleiding. De school heeft een goede naam en gaat van oudsher voor kwaliteit in onderwijs en zorg.
Aantal leerlingen: ca. 200
Naam directeur: Caroline van Reenen
A Koningin Emmalaan 45
4141 EA Leerdam
T 0345 614 317
E directie.juliana@stichting-logos.nl

Talenten ontwikkelen
Fijne, veilige school
Prima resultaten

I

cbsjuliana.nl

CBS Klim Op
Samen gaan voor geloof,
ontwikkeling en mogelijkheden
De Klim Op is een moderne, kleinschalige christelijke basisschool in
Leerdam. Een fijne, veilige school midden in de maatschappij. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en werken aan de persoonlijke
groei van elk kind. Onze werkwijze is systematisch en doelgericht. Het
betrokken team is heel ervaren en biedt een degelijke, duidelijke structuur, wat zorgt voor rust en sociale veiligheid. Samen staan we voor geloof, ontwikkeling en mogelijkheden.
Aantal leerlingen: ca. 150
Naam directeur: Mariska Mathilde van Vugt-Kool

A Patrimoniumstraat 102
4142 VL Leerdam
T 0345 613 731
E directie.klimop@stichting-logos.nl

Maatwerk
Rust
Een prima basis

I
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klimopleerdam.nl

CBS Koningin Wilhelmina
Samen voor elkaar
De Koningin Wilhelmina, of kortweg ‘de KWS’, is een open christelijke
school waar echt contact het uitgangspunt is voor leren, samenwerken
en samenleven, ook met ouders. Ons onderwijs is duurzaam, sociaal en
toekomstgericht, dankzij een mix van echte aandacht en digitale werkvormen. We leiden kinderen op tot verantwoordelijke burgers die eigen
keuzes durven te maken en omkijken naar de wereld en de mensen om
hen heen.
Aantal leerlingen: ca. 200
Naam directeur: Siri Muilenburg
A Drossaardslaan 70
4143 BD Leerdam
T 0345 632 361
E directie.wilhelmina@stichting-logos.nl

Echt contact
Digitaal onderwijs
(Leer)rijk onderwijs
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wilhelminaleerdam.nl

CBS De Hoeksteen
Kleine school, grote aandacht
De Hoeksteen is een kleinschalige, christelijke school, waar kinderen uit
Spijk en omgeving naartoe komen. Aandacht is de basis van al ons werk,
met en voor de kinderen. Want wat je aandacht geeft, groeit. Op onze
Kanjerschool groeien kinderen op in een prikkelarme, gezonde, veilige
en landelijke omgeving. Een goede plek voor kinderen die graag in verbinding met de natuur willen leven en leren. In 2022 verhuizen we naar
een moderne, nieuwe school in de dorpskern van Spijk.
Aantal leerlingen: ca. 40
Naam directeur: vacature
A Spijkse Kweldijk 94
4211 CX Spijk
T 0183 563 784
E mirjam.kranendonk@stichting-logos.nl

Kansrijke combinatiegroepen
Kanjerschool
Goede zorg

I
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cbsdehoeksteen.nl

CBS De Wegwijzer
Gewoon goed
Kinderen uit Heukelum en omgeving volgen gewoon goed onderwijs
op De Wegwijzer: heel veel leren en je talenten ontwikkelen in een fijne,
rustige sfeer, met regelmaat en rituelen. Gewoon goed les krijgen van
een gedreven team, met goede resultaten. Naast aandacht voor de
basisvakken in kansrijke combinatiegroepen staan de talenten en
persoonsontwikkeling van kinderen centraal.
De Wegwijzer is als een minimaatschappij. Bijbelverhalen leren ons allemaal hoe we goed met elkaar omgaan. Daarom vertellen we de kinderen deze verhalen met plezier. Vanuit onze zorg voor anderen (dichtbij
en ver weg) leren de leerlingen als vanzelf over burgerschap: wat zij kunnen bijdragen aan de wereld waarin ze wonen.
Aantal leerlingen: ca. 80
Naam directeur: vacature
A Leyenburgplein 2A
4161 AR Heukelum
T 0345 612 297
E mirjam.kranendonk@stichting-logos.nl

Kansrijke combinatiegroepen
Boeiend, toekomstgericht onderwijs
Goede sfeer

I

cbs-dewegwijzer.net

CBS Het Kompas
Een mooi mens voor de maatschappij
Het Kompas in Vuren is een fijne basisschool, waar kinderen zich ondersteund, veilig en gezien voelen. Elk kind kan hier heel veel leren en met
plezier groeien naar steeds grotere zelfstandigheid. Leerlingen hebben
daarbij veel zeggenschap over hun leerproces, zoals tijdens het digitaal
leren. De school is betrokken bij Vuren, de leefomgeving van de leerlingen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het lokaal leren. Betrokkenheid bij elkaar maakt sociaal leren mogelijk: leren in de omgang met
elkaar. Als Vreedzame School willen we niets liever dan dat kinderen
later gelukkige, evenwichtige burgers worden: mooie mensen voor de
maatschappij.
Aantal leerlingen: ca. 140
Naam directeur: Emiel de Jager
A Esdoornlaan 4
4214 DA Vuren
T 0183 632 237
E directie.kompas@stichting-logos.nl

Lokaal leren
Digitaal leren
Sociaal leren

I
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cbshetkompas.net

CBS De Open Poort
Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
De Open Poort is een open christelijke school waar kinderen mogen zijn
wie ze zijn, om zich van daaruit in een veilige groep verder te ontwikkelen: persoonlijk, cognitief en sociaal. Vanuit onze waarden, deskundigheid én bevlogenheid verzorgen we mooi, solide onderwijs. We zetten
elke dag moderne methoden, een goede balans in werkvormen en veel
persoonlijke aandacht in. Zo zorgen we dat kinderen ruim voldoende
tools en vaardigheden meekrijgen om vol zelfvertrouwen en met leerplezier de volgende stap te zetten. De Open Poort is gevestigd in de
prachtige Brede School van Asperen.
Aantal leerlingen: ca. 150
Naam directeur: Margret van der Mooren
A Leerdamseweg 1
4147 BL Asperen
T 0345 615 187
E directie.openpoort@stichting-logos.nl

Solide basis in fijne, veilige setting
Sociaal betrokken
Blijvend in ontwikkeling

I

openpoort.nl

CBS Herwijnen
Groeien, leren en samenleven
Zorgen dat elk kind zichzelf kan zijn en daardoor met zelfvertrouwen
verder de wereld instapt. Dat is waar we op CBS Herwijnen elke dag aan
werken. Als christelijke school van het dorp geven we praktische invulling aan vertrouwde normen en waarden.
Kinderen leren over zichzelf en de anderen, doen nieuwe kennis op en
ontwikkelen slimme vaardigheden voor nu en de toekomst. We zijn een
school voor betekenisvolle ontwikkeling: van het kind en van de groep.
Met als doel om met elkaar een positief verschil te maken in de samenleving.
Aantal leerlingen: ca. 170
Naam directeur: Theo Jeninga
A Achterweg 35
4171 BA Herwijnen
T 0418 581 289
E directie.smdbijbel@stichting-logos.nl

Oog voor elk kind
Zelfstandig en onderzoekend leren
Engels vanaf groep 1

I
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cbsherwijnen.nl

Heb je
belangstelling
voor LOGOS?
Wij ontmoeten
je graag!

Actuele vacatures
LOGOS zoekt regelmatig nieuwe collega’s. Onze
actuele vacatures publiceren wij altijd op onze
website. Daar zie je ook hoe je op die vacatures
kunt reageren.

Bekijk onze actuele vacatures

Wat leuk dat je geïnteresseerd
bent in LOGOS! Je kunt op
verschillende manieren contact met ons opnemen.

Open sollicitatie
Staat er op dit moment geen passende vacature
voor jou op onze website? Stuur ons dan gerust
een open sollicitatie. Je ontvangt altijd een reactie
van ons.

Stuur ons een open sollicitatie

Eerst kennismaken?
Wil je eerst kennismaken met (een van) onze scholen? Ook dat kan. Neem gerust contact op. Wij organiseren met plezier een kennismakingsafspraak
of een meeloopdag voor jou.
E mirjam.kranendonk@stichting-logos.nl
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Wij ontmoeten
je graag!

Adres: Meent 24, 4141 AC Leerdam
Telefoon: 0345 637 980
Website: stichting-logos.nl
E-mail: admin@stichting-logos.nl

