
  

 

 

  

 

 

 

 
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. 
 
Vanaf 1 augustus 2022 zijn we vanwege het vertrek van onze Taalcoödinator op zoek naar een 
groepsleerkracht L11 en specialist Taal & Lezen op Kindcentrum Westwijzer 

 

 
Specialist Taal & Lezen L11 

(24 tot 40 uur) 
 
Kindcentrum Westwijzer is een samenwerking tussen kinderopvang van ‘de eerste stap’ en onderwijs 
van samenwerkingsstichting Kans & Kleur in Wijchen. Momenteel volgen ruim 380 leerlingen verdeeld 
over 15 groepen onderwijs bij ons. Wij geven veelzijdig en kwalitatief goed onderwijs en in 
samenwerking met de omgeving proberen wij het maximale uit de leerlingen te halen en hen zo tot een 
doorlopende ontwikkeling te laten komen. 
 
Kindcentrum Westwijzer is met trots een Kanjerschool. We gebruiken de Kanjertraining om een goed 
pedagogisch klimaat neer te zetten en het zo te behouden, zowel op de opvang als in het onderwijs.  
De kinderen starten in groep 3 met Veilig Leren Lezen (Kim versie) en met Hoekenwerk. Sinds schooljaar 
2019-2020 werkt KC Westwijzer met de methode Staal voor taal en spelling. In schooljaar 2020-2021 zijn 
we begonnen met de methodiek List voor Voortgezet Technisch Lezen. Vanuit de innovatiegelden is in 
schooljaar 2019-2020 een compleet nieuwe bibliotheek voor de middenbouw ingericht en dit schooljaar 
doen we dit op locatie Kraaijenberg voor de groepen 7 en 8.  

 
Functie en verantwoordelijkheden 

Als L11- Specialist Taal & Lezen op KC Westwijzer ben je bereid je specialisme in te zetten en breng je jouw 
kennis over naar het team. Je bent voor alle teamleden zichtbaar aanwezig om de tussen- en 
eindopbrengsten voor het taal- en leesonderwijs positief te beïnvloeden en evidence based 
leerkrachtvaardigheden te verbeteren en te implementeren binnen het team. 
 
De Specialist Taal & Lezen stuurt een werkgroep aan, waarin collega’s van elke bouw vertegenwoordigd 
zijn. In de organisatie hebben we gedeeld leiderschap door regelmatig coördinatorenoverleg te plannen 
waarin alle specialisten met elkaar nadenken over het onderwijs en het beleid op KC Westwijzer.  

 
 
  



 

 

 
KC Westwijzer zoekt een L11- Specialist Taal & lezen die: 

• onderscheidend is in haar of zijn manier van werken vanuit het EDI-model; 

• optreedt als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme en collega’s begeleidt of adviseert; 

• behoeften tot vernieuwing of verbetering van beleid op het eigen specialisme signaleert, 
analyseert en daar plannen voor ontwikkelt en het beleid (her-) schrijft; 

• ontwikkelingen op taalgebied bijhoudt en de school vertegenwoordigt in netwerkbijeenkomsten; 

• een communicatief vaardige collega is die vanuit haar of zijn deskundigheid in staat is de 
ontwikkelingen van het taal- en leesonderwijs op Kindcentrum Westwijzer vorm te geven. 

 
Opleidingseisen/ verwachtingen:  

• HBO of WO werk- en denkniveau;  

• PABO of ALPO-diploma; 

• in het bezit van een HBO masteropleiding, dan wel bereid een opleiding te volgen voor HBO master. 
Daarbij hebben we sterke voorkeur voor de opleiding Taalcoördinator van het Marnix 
Onderwijscentrum in Utrecht.  
www.marnixonderwijscentrum.nl/opleidingen/coordinator-taal-post-hbo 
 

Wij hebben jou te bieden: 

• Een fijne werkplek op ons kindcentrum waar kinderen en medewerkers dagelijks spelen, leren en 
ontwikkelen; 

• Een enthousiast en professioneel team en veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;  

• Een structurele samenwerking met zes andere specialisten en gedeeld leiderschap; 

• Goede begeleiding en ondersteuning als je nieuw start op Kindcentrum Westwijzer; 

• een contract voor onbepaalde tijd voor 0,6 tot 1,0 FTE; 

• Inschaling L11 conform de cao PO met aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden; 

• Dit is een interne vacature voor medewerkers binnen Kans & Kleur. Je gaat onderdeel uitmaken 
van de vaste formatie binnen het team. 

 

Interesse?  

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Reageren kan tot en met 6 maart 2022. Je motivatie en CV 
kun je mailen onder vermelding van vacaturenummer 2122-032 naar Karin Boon, Directeur onderwijs 
Kindcentrum Westwijzer Karin.Boon@kansenkleur.nl . Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij 
Karin Boon of Sandra Moser, Teamleider op telefoonnummer 024-6416780. Voor een eerste indruk 
kun je de website van de Westwijzer raadplegen www.kindcentrumwestwijzer.nl 

De sollicitatiegespreken staan voor gepland week 10 en 11. 

Het overleggen van een geldig VOG is verplicht. 
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