
 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is een stichting voor katholiek, openbaar, bijzonder neutraal 
en interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen in de 
plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen zelf. Onze 14 
basisscholen tezamen tellen ongeveer 3200 leerlingen. De stichting heeft een eenhoofdig College van 
Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de 
aansturing van hun school. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve 
bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting.   
  
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.   
 

Per 10 januari 2022 zijn we op zoek naar een collega die uiterlijk 19 januari kan starten. 
 

Leerkracht L10 middenbouw en NPO 
(8 tot 10 uur per week) 

 
Basisschool Sint Jan Baptist is de dorpsschool van het stadje Batenburg. Vijftig kinderen krijgen er les 
in twee- of drievoudige combinatiegroepen. In de kerstvakantie van 2021 verhuist de school naar een 
nieuwe multifunctionele accommodatie. Het kleine en betrokken team voelt zich  samen 
verantwoordelijk voor eigentijds en passend onderwijs aan alle basisschoolkinderen in Batenburg.  
 
Samen geven we vorm aan het onderwijs, onder het motto: Kleine school- Grote wereld. Samen 

halen wij het beste uit kinderen en geven ze een stevige basis voor een brede ontwikkeling. Kinderen en 

leerkrachten stellen ambitieuze doelen, waarbij ons optimisme en vertrouwen bijdragen aan 
eigenaarschap en een kansrijke leeromgeving. Wij zorgen voor verbinding tussen school, Batenburg, 

wereld en geven kinderen mee: DE WERELD IS VAN JOU! 

 
Wij zijn op zoek naar iemand die 

• in een klein team zelfstandig en collegiaal wil functioneren 

• zich in wil zetten voor alle kinderen van de school 

• veel kennis van en inzicht in lees- en rekenonderwijs aan groep 3 heeft 

• de wil heeft om kinderen veel te leren én om zelf veel te leren 

• ervaring heeft of graag ervaring op wil doen met kansrijke combinatiegroepen. 
 
  



 

 

 

Daarnaast heb je  

• Ben je in het bezit van een PABO diploma.  

• Ben je enthousiast over het werken op een kleine school.  
 

Wij bieden jou 

• een werktijdfactor van 0,2 of 0,25 één dag of twee halve dagen, in elk geval 
donderdagochtend 

• collegialiteit, ondersteuning en begeleiding 

• een nieuw gebouw dat de kijk op onderwijs weerspiegelt en versterkt 

• Inschaling L10 conform de CAO PO met aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden.   
 
Interesse? 
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Je kunt per 10 januari 2022 van start, graag uiterlijk op 19 
januari. Je kunt je sollicitatiebrief uiterlijk 11 januari 2022 sturen naar Thea Alkemade, 
thea.alkemade@kansenkleur.nl  
 
Voor vragen over de school en de vacature kun je contact opnemen met Ad Lingsveld 
ad.lingsveld@kansenkleur.nl telefoonnummer 06-25005955. Voor een eerste indruk kun je de website van 
Basisschool Sint Jan Baptist bekijken www.bsbaptist.nl  
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats woensdagmiddag 12 januari.  
 

Deze vacature wordt alleen intern geplaatst. De werkzaamheden komen tot stand vanuit NPO-
werkzaamheden en zijn tijdelijk van aard. 
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