
 

Basisschool Sint Jan Baptist, Willibrordusstraat 1, 6634 AM  Batenburg, 0487 541386 

  

INTERNE VACATURES 

Twee LB-LEERKRACHTEN met specialisme  

1. Kansrijke Combinatiegroepen in de Kleine School 

2. Taal/Lezen in Kansrijke Combinatiegroepen 
 

SCHOOL:   Basisschool St. Jan Baptist te Batenburg 

De St. Jan Baptist heeft ongeveer 45 leerlingen die les krijgen in twee- of drievoudige combinatie-groepen (nu groep 

1-2 (3,) 3-4-5 en 6-7-8). De St. Jan Baptist ziet de geborgenheid die ze als kleine school aan kinderen weet te bieden 

als kracht. Vanuit deze geborgenheid richt de school zich op de optimale ontwikkeling van kinderen in brede zin: 

cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en maatschappelijk. 

Leerkrachten werken vanuit het concept Kansrijke Combinatiegroepen: ze bieden effectieve instructie in de 

basisvakken zoveel mogelijk verbonden aan, maken volop gebruik van structureel-coöperatieve werkvormen en 

zorgen zo voor voldoende tijd en ruimte om het onderwijs aan te laten sluiten bij de ontwikkeling, het niveau en de 

leerstijl van kinderen. Eigenaarschap van en samenwerking tussen leerlingen zijn vanzelfsprekend.  

Het schoolteam voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle basisschoolleerlingen in 

Batenburg. Een centraal veranderthema in schoolplan en jaarplan is eigenaarschap van het team. Daarnaast zijn 

burgerschapsvorming en samenwerking met de omgeving belangrijke onderwerpen; de nieuw te bouwen 

multifunctionele accommodatie versterkt de ambitie een ‘school in de stad’ te willen zijn. 

 

SPECIFICATIE FUNCTIEPROFIEL: De LB-leerkrachten met specialisme Kansrijke Combinatiegroepen in de Kleine 

School en Taal/Lezen in Kansrijke Combinatiegroepen krijgen de opdracht om het effectief en coöperatief werken 

respectievelijk het taal-/ leesonderwijs in onze kansrijke combinatiegroepen te verdiepen en versterken.  

 

OMVANG:  afhankelijk van huidige werktijdfactor. Beschikbaar is in totaal ruim 1,0 à 1,5 fte.  

De specifieke LB-taken worden grotendeels binnen de taakbelasting uitgevoerd.  

PROFIELSCHETS   Onze LB-specialisten: 

 zijn ervaren en breed inzetbare leerkrachten die eigenaarschap en actieve rol van leerlingen weten te versterken, 

 kunnen effectief, kansrijk en coöperatief onderwijs vormgeven in een drievoudige combinatiegroep, 

 weten mensen te bereiken binnen en buiten het schoolteam, de kleine scholen en de Kans & Kleur-netwerken, 

 werken en denken op post-HBO- en bij voorkeur Masterniveau en zijn in het bezit van een post-HBO- of 

Masteropleiding of bereid om deze te gaan volgen. 

Onze LB-specialist Kansrijke Combinatiegroepen in de Kleine School: 

 beschikt over de visie, de proactieve instelling en de ondernemingszin die nodig zijn om onderwijsconcept en 

groeperingsvormen bij te stellen en te borgen, om de kansen van de nieuw te bouwen multifunctionele 

accommodatie te benutten en om te anticiperen op fluctuaties in leerlingaantallen. 

Onze LB-specialist Taal/Lezen in Kansrijke Combinatiegroepen: 

 beschikt over de visie, durf en kennis die nodig zijn om instructies taal en lezen leerjaardoorbrekend te 

verbinden, om te werken vanuit leerlijnen en om methoden los te laten. 

 

SOLLICITATIES  U kunt uw sollicitatiebrief en CV sturen naar thea.alkemade@kansenkleur.nl,  

uiterlijk zondag 4 maart 2018. Vermeld in de onderwerpregel van uw mail duidelijk naar welke functie u solliciteert. 

 

Voor meer informatie over de school en de functie kunt u contact opnemen met Ad Lingsveld, locatieleider. 

De vacature staat alleen open voor leerkrachten met een vaste aanstelling bij Kans & Kleur. 
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