
   
 

De Paulusschool is per 1 augustus 2020 op zoek naar een 
 

  Coördinator onderbouw 
   WTF 0,6 – 1,0  

 

 

 

De Paulusschool is een 
school met ongeveer 
240 leerlingen verdeeld 
over 10 groepen. Onze 
school is onderdeel van  
Brede School 
Noorderlicht en we 
werken intensief samen 
met de verschillende 
partners zoals de 
Afdeling Jong Kind, 
kinderopvang De Eerste 
Stap en de 
wijkvereniging. 
 
De Paulusschool is 
onderdeel van 
Samenwerkingsstichting 
Kans & Kleur. De 14 
basisscholen zijn 
gezamenlijk 
verantwoordelijk voor 
het onderwijs op alle 
scholen in de gemeente 
Wijchen. De missie van 
Kans & Kleur is:  
‘Elk kind zijn eigen kans 
en iedere school haar 
eigen kleur’. 
 

De Paulusschool geeft 
binnen het onderwijs 
bewust 
verantwoordelijkheid 
aan kinderen. We 
stimuleren het actief 
meedenken en zorg 
dragen voor elkaar. We 
hebben oog voor de 
verschillende 
onderwijsbehoeften van 
onze kinderen.  

 

Komend schooljaar werken we met een organisatiestructuur waarbij de onderbouw en 
bovenbouw in het managementteam vertegenwoordigd worden door de  
bouwcoördinatoren. Voor de onderbouw hebben we een vacature voor deze L11-functie. 
 

Als school zijn we trots op de wijze waarop we tegemoet komen aan de verschillen van 
de kinderen uit de wijk. We zijn een school waar kinderen hun persoonlijkheid 
ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en kennis verwerven. We werken vanuit de 
kernwaarden samen, vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid. Binnen Brede 
School Noorderlicht begeleiden we kinderen vanuit het pedagogisch concept van ‘De 
Vreedzame School’.  
 
We zijn op zoek naar iemand die: 

 In contact met leerlingen, ouders en collega’s afstemt door open, nieuwsgierig en 
duidelijk te zijn;  

 Een oplossingsgerichte houding heeft en verantwoordelijkheid durft te nemen;  

 Kennis en ervaring heeft in het werken met het jonge kind; 

 De meerwaarde van het samenwerken met de partners in het Noorderlicht 
onderschrijft en stimuleert;  

 Onderwijsinhoudelijke en praktische zaken coördineert in de onderbouw; 

 Een actieve rol vervult binnen het managementteam en kan schakelen van en naar 
het team;  

 Aantoonbaar een HBO+ werk- en denkniveau heeft en een opleiding gericht op 
leiding geven heeft gevolgd of bereid is om deze te volgen.  

 

Wat bieden wij: 

 Een enthousiast en lerend team dat vanuit één visie werkt aan de brede ontwikkeling 
van ieder kind; 

 Een nieuw samengesteld managementteam dat planmatig werkt aan de 
speerpunten van de school; 

 Een betrokken groep ouders die zich graag inzet voor de school; 

 Nauwe contacten met partners in de Brede School; 

 Een L11 functie met ambulante uren voor taken en overleg vanuit de rol als 
bouwcoördinator en daarnaast werken als leerkracht in een onderbouwgroep; 

 Een contract voor onbepaalde tijd met inschaling in L11 afhankelijk van opleiding en 
ervaring. 

 
Heb je interesse of vragen? 
Voor verdere informatie kun je telefonisch contact opnemen met de directeur, Carina 
Coenen, op het telefoonnummer 024 645 28 81. Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot en 
met 22 maart a.s. mailen naar:  carina.coenen@kansenkleur.nl;  
   
 https://www.paulus-school.nl/                            https://www.kansenkleur.nl/  
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