
Ons onderwijs is gericht op het breed ontwikkelen van
kinderen. Er is aandacht voor het leren (her)kennen van
eigen talenten en behoeftes. 

Oprechte aandacht en een positief rolmodel zijn vinden
wij belangrijk. Vertrouwen en verbondenheid gaan hand in
hand met verantwoordelijkheid voelen en nemen. Wij
vinden het belangrijk dat onze mensen zich verbonden
voelen met CPOW en actief onze waarden uitdragen. Wij
hebben vertrouwen in de professionals in de school. Zij
weten het beste hoe het onderwijs iedere dag een beetje
beter kan. Die ruimte en autonomie kenmerkt CPOW.

We horen graag van je!
Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact
met ons op via 0299-479699 of stuur een e-mail naar
werken@cpow.nl. Je kunt vragen naar Romy Stut of Gré
Stavenuiter. 

Direct solliciteren mag natuurlijk ook. Mail je CV en een
korte brief waarin je aangeeft wie je bent, wat je kan en
wat je zou willen naar werken@cpow.nl.

Wie weet tot snel! 

De scholen van CPOW hebben in het kader van het
NPO een schoolprogramma opgesteld waarmee ze
de komende twee jaren aan de slag gaan. Om
leerlingen - en leerkrachten -  te ondersteunen die
het moeilijk hebben door schoolsluitingen wegens
corona. Maar vooral ook om structureel ons
onderwijs nog beter te maken. Om onze plannen te
realiseren zoeken wij onderwijsprofessionals met
energie, met goede ideeën en die geloven in
onderwijs. 

We gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe
jouw ambities en talenten aansluiten bij onze
plannen. Er is bij CPOW veel mogelijk, ook na de
komende twee schooljaren. 

Waarom stichting CPOW? 
CPOW verzorgt bijzonder basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en onderwijs aan nieuwkomers op 16
schoollocaties in de gemeentes Purmerend, Waterland,
Edam-Volendam en Landsmeer. Op onze scholen wordt
op eigentijdse wijze uiting gegeven aan onze identiteit.
Onderwijsprofessionals die zich in onze waarden
herkennen zijn welkom bij CPOW. De waarden die aan
ons handelen en onze keuzes richting geven zijn:
vertrouwen, verbondenheid en er toe doen.

Goed onderwijs is voor ons meer dan meetbare
‘opbrengsten’. Wij richten met ons onderwijs ook op
menselijke mogelijkheden en uitdagingen, zoals
verwonderen over, zorgdragen voor, aandacht geven aan,
houden van…. Dit is niet altijd meetbaar, maar zeker
merkbaar. 

Stichting CPOW is op zoek naar:
   leerkrachten, leraarondersteuners 
en onderwijsassistenten
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Wij geloven in onderwijs! Jij ook?

mailto:werken@cpow.nl
mailto:werken@cpow.nl

