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School met de BIjbel is onderdeel  
van Mantum Onderwijs. 

 

Vacature 
 

Wij zijn op zoek naar een vakkundige en enthousiaste 

leerkracht voor groep 5 
voor 3 dagen vanaf juni 2023  

(vacature i.v.m. zwangerschap) 
 
 

De School met de Bijbel in Benthuizen is onderdeel van Mantum Onderwijs, een professionele 
organisatie die eigentijds en tegelijkertijd herkenbaar christelijk/reformatorisch onderwijs van 
hoge kwaliteit wil bieden. De grondslag van het onderwijs is het Woord van God, opgevat naar de 
Drie Formulieren van Enigheid. 
Onze missie is ‘Lerend met plezier voor iedereen’. We gaan voor een school waarin de brede 
ontwikkeling van kinderen centraal staat.   
 
Informatie 
De School met de Bijbel is een echte dorpsschool, dat betekent: toegankelijk voor iedereen. Gezien 
de christelijke identiteit van de school kiezen vooral ouders met een kerkelijke binding voor onze 
school. Er zijn ook ouders zonder kerkelijke achtergrond die kiezen voor onze school. Iedereen die 
kiest voor christelijk onderwijs is welkom op onze school.  
Op onze school werkt een gezellig en enthousiast team samen met zo’n 200 leerlingen aan onze 
kernopdracht. Startende leerkrachten krijgen begeleiding bij hun inwerkperiode op onze school. 
Meer informatie over onze school is te vinden op de website: www.smdb-mantum.nl.  
 
Groep 5 
Vanaf juni ontstaat deze vacature in verband met het zwangerschapsverlof van een collega. Omdat 
dit verlof doorloopt tot na de zomervakantie is deze vacature ongeveer tot de kerstvakantie.  
van het jaar komen er nog meer kinderen bij. De verwachting is dat er aan het einde van het jaar 
ongeveer veertien kinderen in de klas zitten.  
Voor de toekomst blijft er ruimte een baan op onze school.  
 
Leerkrachtprofiel 
We vinden het belangrijk dat onze toekomstige collega past in de schoolcultuur en bij het huidige 
team. Het leerkrachtprofiel omvat daarom de  
volgende kenmerken: 

 
✓ Je wilt het reformatorisch onderwijs uit overtuiging dienen. 
✓ Je beschikt over positieve pedagogische, didactische en organisatorische eigenschappen. 
✓ Je bent betrouwbaar, vindt de verbinding met het kind en de ander, benut jouw en 

andermans talenten en werkt opbouwend. 
✓ Je werkt graag aan het ontwikkelen van zelfsturing bij kinderen. 
✓ Je zorgt voor een prettige sfeer in de groep. 

 
Het zou fijn zijn als je enkele jaren ervaring hebt maar ook startende leerkrachten of bijna 
afgestudeerden zijn van harte welkom. 
 

http://www.smdb-mantum.nl/


 
 

 
 
De school 
De school is in afwachting van de start van nieuwbouw. Het ontwerp van de nieuwe school is gereed. 
Het wordt een Brede School, samen met de openbare school en de kinderopvang. 
 
Solliciteren? 
Heb je interesse en pas je binnen het beschreven profiel, dan nodigen we je graag uit tot het 
schrijven van een sollicitatiebrief met CV, waarin je jouw affiniteit met deze functie aangeeft. Op 
D.V. vrijdag 23 december 2022 sluit het sollicitatietermijn. 
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de directeur van de School met de Bijbel te 
Benthuizen, dhr. M. (Maarten) Molenaar (tel. 06-50504193 of 079-3313430).  
Je sollicitatiebrief, voorzien van CV, kun je versturen naar het bestuur t.a.v. Marianne Visser: 
m.visser@mantum.nl    
 
Sollicitatiegesprek 
Door ons geselecteerde kandidaten worden vanaf D.V. maandag 9 januari 2023 benaderd voor het 
afspreken van een sollicitatiegesprek. Dit gesprek vindt plaats in het bijzijn van het bestuur, de 
directie en de identiteitsraad. Eventuele proeflessen en nagesprekken worden in de weken erna 
gehouden. 
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