
GEEF JIJ KLEUR AAN ÉÉN VAN ONZE SCHOLEN?     

Binnen onze stichting is een aantal scholen voor het schooljaar 2020-2021 op zoek naar 

nieuwe collega’s. We hebben op dit moment de volgende interne vacatures op 

onderstaande scholen: 

Leerkracht:  

 

•  Heilig Hart:      
▫ 0,5 WTF, met mogelijkheid tot tijdelijke uitbreiding i.v.m. vervanging verlof 
▫ Per 01-08-2020 of na de herfstvakantie 2020 

▫ Bij voorkeur breed inzetbaar, in zowel onder- als bovenbouw   
▫ Info of reactie: Maikel.Beumer@kansenkleur.nl 

 

•  Viersprong:        
▫ 0,5 WTF 
▫ Per 1 augustus 2020 

▫ Leerkracht bovenbouw, groep 7 en/of 8 
▫ Werkdagen donderdag en vrijdag, rest in overleg 
▫ Zie jij het als een uitdaging om het maximale uit elke leerling te halen en kun jij het 

team laten zien hoe leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces? 
▫ Info of reactie: Carlina.vanden.Heuvel@kansenkleur.nl 

In verband met Corona hebben een aantal scholen ervoor gekozen om hun vacature nu 

(nog) niet uit te zetten. De verwachting is dat er nog een paar vacatures volgen na deze 

ronde en een aantal begin pas volgend schooljaar. We verwachten nog mogelijkheden op 

de Paulusschool (invulling nog niet bekend), op de Trinoom (o.a. een teamleider) en op de 

Bolster (ook een teamleider).  

Ben jij enthousiast geworden over één van de functies? Of heb je vragen?  

Grijp dan nu je kans en reageer! 

De komende rondes werken we niet met aparte vacatureteksten. Maak je belangstelling via 

mail (korte motivatie, ook als je een grotere WTF hebt dan gevraagd en evt. CV) kenbaar bij 

de desbetreffende directeur of locatieleider. Doe dit voor maandag 11 mei! 

De oriënterende gesprekken vinden plaats in de eerste twee weken na de meivakantie. De 

vorm en locatie wordt bepaald na de berichtgeving van premier Rutte op dinsdag 21 april. 

Fysieke gesprekken in een grote ruimte met voldoende afstand behoren ook tot de 

mogelijkheden.  

Medewerkers, die geplaatst zijn op de lijst met inspanningsverplichtingen, hebben voorrang 

in het proces. Deze lijst wordt verspreid onder directeuren en locatieleiders.  
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