
 

 

 

 

 

Voor de daltonschool Sint Jozef in Niftrik zijn we op zoek naar een  

Vakbekwame leerkracht groep 1/2/3 

(WTF van 0,6, per 1 januari 2020) 

 

Sint Jozef is een kleine daltonschool 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 samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle 

kinderen. Open communicatie en samenwerking met ouders is hier een 

vanzelfsprekendheid. 

Binnen de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur draagt Sint Jozef de kleur “daltonschool”. 

Onlangs heeft een verbouwing plaatsgevonden en hebben we de hele school opnieuw 

ingericht. De leeromgeving weerspiegelt en versterkt nu het daltononderwijs dat wij 

verzorgen. 

Vanwege de pensionering van een teamlid zijn we op zoek naar een sterke en enthousiaste 

leerkracht voor groep 1/2/3.  

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

 groep 1/2/3 als één groep ziet; 

 betekenisvol onderwijs ontwikkelt en verzorgt vanuit leerlijnen en tussendoelen; 

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

 hart voor en verstand van taal- en leesontwikkeling van kinderen heeft; 

 in een klein team zelfstandig en collegiaal wil functioneren en verantwoordelijkheid 

toont voor alle kinderen van de school;  

 van aanpakken weet en niet bang is voor onderwijskundige vernieuwingen;  

 uitdagingen ziet in plaats van belemmeringen. 

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

open om oplossingsgericht te werken.  

Daarnaast heb je: 

 Een PABO / ALPO-diploma; 

 Een daltoncertificaat of ben je bereid om de daltonopleiding te volgen. 



Wij bieden je: 

 een fantastische werkplek op de daltonschool van Wijchen; 

 de vanzelfsprekendheid van samenwerken, zelfstandigheid en groepsdoorbrekend 

werken; 

 een eigentijdse leer- en werkomgeving; 

 een divers en eigenwijs team dat hetzelfde doel voor ogen heeft: goed onderwijs; 

 een open werkcultuur waarin je jezelf kunt en moet zijn; 

 een contract voor 24 uur per week, vanaf 1 januari 2020, voor onbepaalde tijd; 

 inschaling in salarisschaal L10, afhankelijk van opleiding en ervaring. Inschaling in L11 

is bespreekbaar. 

 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je de sfeer komen proeven bij ons op school? Dan ben je van 
harte welkom om een keer langs te komen. Ons telefoonnummer is 0486-413841. 
 
Je kunt je motivatiebrief en CV sturen naar Daniëlle Verhoeven, locatieleider van Sint Jozef, 
danielle.verhoeven@kansenkleur.nl. De vacature staat open t/m zondag 20 oktober 2019. 
De gesprekken vinden plaats in week 44. Deze vacature wordt alleen intern uitgezet. 
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