
 

 

 

 

 

Vacature op daltonschool i.o. Sint Jozef in Niftrik 

Vakbekwame leerkracht groep 4/5, twee dagen per week 

Betreft een interne vacature voor medewerkers in vaste dienst van Kans & Kleur 

 

Sint Jozef is een kleine dorpsschool in Niftrik. De school onderscheidt zich door 

kleinschaligheid en veel aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind. Vanaf  

groep 2 krijgen alle kinderen een eigen weektaak afgestemd op hun onderwijsbehoeften en 

talenten. 

Het hele team voelt zich verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen. Open 

communicatie en samenwerking met ouders is hier vanzelfsprekend. 

Sint Jozef draagt de kleur “daltonschool”. In 2019 vindt een visitatie van de daltonvereniging 

plaats en ontvangen we als school het daltoncertficaat. 

We zijn op zoek naar een sterke en enthousiaste leerkracht voor groep 4/5 die: 

 zich wil inzetten om samen met ons het daltonconcept verder uit te werken en 

bereid is om in de toekomst de daltoncursus te volgen, 

 in een klein team zelfstandig en collegiaal wil functioneren en zich verantwoordelijk 

voelt voor alle kinderen van de school,  

 van aanpakken weet en niet bang is voor onderwijskundige vernieuwingen,  

 uitdagingen ziet in plaats van eventuele beperkingen.  

Hoewel je wel je eigen groep draait, ben je breed inzetbaar en flexibel, denk je mee en sta je 

open om oplossingsgericht te werken. Affiniteit met ICT is zeer wenselijk. 

De 0,4 vacatureruimte die we hebben is in principe voor een LA-functie. Als je nu al in de LB-

functie valt, bespreken we samen de mogelijkheid van een LB-functie op st-Jozef.  

Er is bij ons op school per direct vacatureruimte, maar je kunt ook solliciteren als je pas per  
1 augustus beschikbaar bent.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je de sfeer komen proeven bij ons op school dan ben je van 
harte welkom. Ons telefoonnummer is: 0486-413841 
 
Je kunt je motivatiebrief en CV sturen naar Daniëlle Verhoeven, 
danielle.verhoeven@kansenkleur.nl. Gelieve te reageren voor zondag 4 maart 2018. 
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