
UITNODIGING 
 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur nodigt belangstellenden uit voor een 

INFORMATIEBIJEENKOMST 

ZIJ-INSTROOMTRAJECT LEERKRACHT BASISONDERWIJS 

donderdag 21 maart 2019, 16.30 – 18.00 uur 
 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en 
interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. De stichting is verantwoordelijk voor het 
onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de plaatsen Alverna, 
Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 basisscholen tellen ongeveer  
3400 leerlingen.  
De missie van Kans & Kleur ligt in de naam besloten: Elk kind zijn eigen kans en iedere school haar eigen 
kleur. Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een kans en iedere school krijgt binnen de stichting de 
ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van de samenwerkingsstichting Kans & Kleur zijn: 
kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.  
 
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur ontwikkelt samen met collega-besturen en de lerarenopleiding 
een zij-instroomtraject voor HBO- of WO-opgeleiden die vanuit een ander beroep of vanuit een andere 
onderwijssector, leraar basisonderwijs willen worden.  
Zij-instromers combineren werk en opleiding. In dienst van ons schoolbestuur doen zij als betaalde 
leerkracht ervaring op voor de klas. Zie werken-in-het-onderwijs/zijinstromer-in-het-onderwijs . 

Zij-instromers beschikken over  

 een afgeronde hbo- of wo-opleiding 

 relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring 

 

Interesse? 

21 maart geven we informatie over de mogelijkheden die er zijn om als zij-instromer met een 

aanstelling bij onze stichting je onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs te behalen.  

Na de bijeenkomst is er tot 18.30 uur tijd om kort op individuele situaties in te gaan en een 

vervolgafspraak te maken.  

De informatiebijeenkomst vindt plaats op het bestuurskantoor van Kans & Kleur, Stationsplein 1, 

6602BN Wijchen. Je aanmelding ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 19 maart, via 

thea.alkemade@kansenkleur.nl. 

 

Voor inhoudelijke vragen over het zij-instroomtraject kun je contact opnemen met Thea Alkemade, 

directeur, e-mail thea.alkemade@kansenkleur.nl of telefoonnummer 06-42899884. 
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