
 
 
  

 
 

 

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. 

De Paulusschool zoekt per 1 augustus 2022  

 

Groepsleerkracht(en) groep 1-2, 5-6 en 7-8  

( 16-40 uur) 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Een deel van de vacatureruimte is op basis 
van NPO gelden en is daarom van kennelijk tijdelijke aard. 

De Paulusschool is een school met ongeveer 240 leerlingen verdeeld over 9 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. 

Op de Paulusschool werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij er 2 leerjaren samen 
gegroepeerd zijn. Om tegemoet te komen aan de instructieniveau’s bieden we bepaalde lessen 
groepsdoorbroken aan. We hebben oog voor de verschillende onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen en zijn als team samen verantwoordelijk voor hun welbevinden en groei. 

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, actief meedenken en uiteraard ook 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 enthousiaste leerkrachten die  

• in contact met collega’s, ouders en leerlingen afstemmen door open, nieuwsgierig en 

duidelijk te zijn;  

• een oplossingsgerichte houding hebben en initiatief en verantwoordelijkheid durven te 

nemen;  

• om kunnen gaan met de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen en 

hierop hun onderwijs kunnen aanpassen; 

• met ons het doelgericht en planmatig werken in heterogene groepen verder gaan 

ontwikkelen; 

• samenwerking met collega’s binnen het Noorderlicht als een grote plus zien;  



 
 
  

• die de ambitie hebben om zichzelf en de school verder te ontwikkelen. 

 

Daarnaast heb je 

• een PABO- of ALPO diploma.  
 

We bieden je 

• een contract voor bepaalde tijd (één jaar) met uitzicht op verlenging (voor externe 

kandidaten) voor 0,4 tot 1,0 WTF (16 - 40 uur);  

• enthousiaste kinderen met een grote diversiteit in achtergrond en 

ondersteuningsbehoeften; 

• een veelzijdig team dat vanuit één visie planmatig werkt aan de brede ontwikkeling van 

ieder kind en aan de speerpunten van de school; 

een team wat samen staat voor plezier,  leren van en met elkaar en verantwoordelijkheid 

nemen; 

nauwe samenwerking met de ouders en partners in de Brede School; 

goede collegiale begeleiding en ondersteuning;   

starterscoaching voor startende leerkrachten;    

een beloning conform CAO PO schaal L10, inschaling is afhankelijk van opleiding en 

ervaring.    

 

Word jij graag de collega die ook onze kinderen alle kansen van de wereld wil bieden? 

Dan zien we je sollicitatie met plezier tegemoet. Je kunt jouw motivatie en CV tot en met 2 juni 2022 

mailen naar:  carina.coenen@kansenkleur.nl Ook voor vragen over de school en de vacature kun je 

contact opnemen met de directeur, Carina Coenen, op het telefoonnummer 024 645 28 81. De 

sollicitatiegesprekken staan gepland op 7 juni 2022. Voor een eerste indruk kun je de website 

bezoeken www.paulus-school.nl  

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding.  
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