
 
 

 
 

 

 

 

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. 

Omdat een collega een baan dichterbij haar woonplaats heeft aanvaard, zijn wij per 1 augustus 2022 

op zoek naar één of twee 

Bovenbouwleerkrachten LB/LC 

(16 tot 40 uur per week)  
 

Basisschool Roncalli is de dorpsschool van Balgoij. Ongeveer 60 kinderen krijgen er les in twee- of 

drievoudige combinatiegroepen. Roncalli heeft een krachtig en betrokken team. Als team voelen wij 

ons samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle basisschoolkinderen in Balgoij. Wij bieden 

wij leerlingen een stevige basis voor een brede ontwikkeling. Wij stralen rust, openheid, optimisme 

en vertrouwen uit. Leerkrachten én kinderen stellen ambitieuze doelen en werken en leren samen, 

zelfstandig, zelfverantwoordelijk en gemotiveerd.  

Wij zijn op zoek naar een of twee bevlogen en energieke leerkrachten die 

• in een klein team zelfstandig en collegiaal willen functioneren; 

• zich in willen zetten voor alle kinderen van de school; 

• de wil hebben om kinderen veel te leren én om zelf veel te leren; 

• van aanpakken weten; 

• hart hebben voor de bovenbouw; 

• een combinatiegroep als één groep zien en benaderen; 

• doelgerichte, krachtige en korte instructies kunnen geven;  

• leerlingen activeert en motiveert; 

• zich aangesproken voelt door ons motto: Samen werken aan zelfverantwoordelijk leren! 
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Daarnaast ben je  

• in het bezit van een PABO-, ALPO- of PWPO-diploma;  

• enthousiast over het werken op een kleine school.  

 

Wij bieden jou 

• een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging;  

• een fijn, rustig en gestructureerd pedagogisch en werkklimaat; 

• een mooi, licht en fijn ingericht schoolgebouw waarin de deuren open staan; 

• kinderen die gewend zijn zelfstandig en taakgericht te leren en elkaar daarbij te helpen; 

• collegialiteit, ondersteuning, begeleiding en professionele ruimte; 

• een plaats in de formatie van Roncalli;  

• inschaling LB conform de CAO-PO met aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden.   

Voor collega’s met een post-HBO- of masteropleiding en een specialisatie op taal/lezen of 

zelfverantwoordelijk leren, is een LC-functie bespreekbaar. De totale beschikbare formatie is 1,2 

WTF. 

 

Interesse? 

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Je kunt jouw motivatie en CV tot en met 7 juli 2022 sturen 

naar Thea Alkemade, meerscholendirecteur, thea.alkemade@kansenkleur.nl.  

Voor vragen over de school en de vacature kun je contact opnemen met locatieleider Jacqueline van 

der Spank jacqueline.vander.spank@kansenkleur.nl, telefoonnummer 024-641 33 82, of met Thea 

Alkemade, telefoonnummer 06-42899884. Voor een eerste indruk van Basisschool Roncalli kun je de 

website bezoeken www.bsroncalli.nl 

Bij indiensttreding is het overleggen van een geldig VOG is verplicht.  
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