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 veertien
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.
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar een

Leerkracht combinatiegroepen
(Minimaal 24 uur)

De Paschalisschool ligt in Wijchen-Noord op een prachtig sportpark en is gehuisvest in de
multifunctionele accommodatie De Suikerberg. Onze school telt ongeveer 315 leerlingen die
verdeeld zijn over 12 combinatiegroepen. Ons team is open en leergierig en werkt professioneel
samen aan het versterken, verdiepen en verbreden van het onderwijs. We werken op de manier van
‘Leren zichtbaar maken’ ontwikkeld door John Hattie, waarbij de impact van de leerkracht op het
leren van de leerling centraal staat. Speerpunten in onze onderwijsontwikkeling zijn 1.
zelfverantwoordelijk leren en 2. efficiënt klassenmanagement en effectieve instructie in
combinatiegroepen.
Onze pedagogische huisstijl stoelt op De Vreedzame School en hebben wij hoog in ons vaandel staan.
Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, ontwikkeling, kwaliteit en plezier.
Wij zijn op zoek naar een leerkracht die
•
•
•
•
•
•
•

inzetbaar is in de middenbouw en/of de bovenbouw;
de kansen en mogelijkheden ziet van het werken in combinatiegroepen en een bijdrage kan en
wil leveren aan een doorgaande lijn in helder klassenmanagement en doelgerichte instructie;
een veilige, uitdagende en motiverende leeromgeving schept waarin kinderen zich gewaardeerd
voelen;
proactief is, verantwoordelijkheid neemt, zelf aanspreekbaar is en collega’s durft aanspreken;
open staat voor vernieuwingen en een lerende houding heeft;
nieuwsgierig is en bereid is om continu in ontwikkeling te blijven;
sterk is in communicatie met collega’s, kinderen en ouders.

Daarnaast heb je
•

een PABO-, ALPO- of PWPO-diploma.

Wij bieden jou
•
•
•
•
•
•

een fijne werkplek op onze school waar kinderen en leerkrachten dagelijks leren en
ontwikkelen;
een werktijdfactor van minimaal 0,6 en maximaal 1,0 fte.;
ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng;
goede collegiale begeleiding en ondersteuning;
starterscoaching voor startende leerkrachten;
een beloning conform CAO PO schaal L10, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Interesse?
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Je kunt jouw motivatie en CV tot en met 19 juni 2022
sturen naar Thea Alkemade, waarnemend directeur, Thea.Alkemade@kansenkleur.nl .
Voor vragen over de school en de vacature kun je contact opnemen met Nicole Maassen, teamleider,
Nicole.Maassen@kansenkleur.nl telefoonnummer 024-6487890 of met Thea Alkemade
telefoonnummer 06-42899884. De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 20 tot 24 juni
2022. Voor een eerste indruk van de Paschalisschool kun je de website bezoeken
www.paschalisschool.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.

