
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. 

Per 1 augustus 2022 zijn wij op zoek naar 

Leerkracht LB met hart voor de bovenbouw 
(plm. 16 uur per week)

Basisschool Sint Jan Baptist is de dorpsschool van het stadje Batenburg. Vijftig kinderen krijgen er les 
in twee- of drievoudige combinatiegroepen. Sinds de kerstvakantie maakt de school deel uit van een 
nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). De leeromgeving weerspiegelt en versterkt nu onze 
kijk op onderwijs: eigentijds, kansrijk, flexibel en passend.  

Sint Jan Baptist heeft een krachtig en betrokken team. Als team voelen wij ons samen 
verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle basisschoolkinderen in Batenburg. Onder het motto 
Kleine school - Grote wereld bieden wij leerlingen een stevige basis voor een brede ontwikkeling. Wij 
stralen openheid, optimisme en vertrouwen uit. Leerkrachten én kinderen stellen ambitieuze doelen 
en werken en leren zelfstandig en gemotiveerd. Wij werken goed samen en verbinden school, 
Batenburg en de wereld. Zo geven wij kinderen mee: DE WERELD IS VAN JOU! 

Wij zijn op zoek naar een leerkracht die 

• in een klein team zelfstandig en collegiaal wil functioneren;
• zich in wil zetten voor alle kinderen van de school;
• de wil heeft om kinderen veel te leren én om zelf veel te leren;
• breed inzetbaar is als leerkracht;
• hart heeft voor de bovenbouw en kennis van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs;
• kan werken vanuit het concept Kansrijke Combinatiegroepen;
• doelgerichte instructies geeft en
• leerlingen activeert.



Daarnaast ben je 
• in het bezit van een PABO-, ALPO- of PWPO-diploma;
• enthousiast over het werken op een kleine school.

Wij bieden jou 

• collegialiteit, ondersteuning en begeleiding;
• een nieuw gebouw dat onze kijk op onderwijs weerspiegelt en versterkt;
• Een arbeidsovereenkomst van plus/minus 0,4fte, als interne kandidaat een vaste plaats in de

formatie van Sint Jan Baptist; als externe kandidaat een tijdelijke aanstelling met, bij
voldoende functioneren, uitzicht op een vast contract

• inschaling LB (L10) conform de CAO-PO met aantrekkelijke aanvullende 
arbeidsvoorwaarden. 

Interesse? 
Dan zien we je sollicitatie graag per ommegaande tegemoet. Je kunt jouw motivatie en CV sturen 
naar Thea Alkemade, meerscholendirecteur, thea.alkemade@kansenkleur.nl.  
Voor vragen over de school en de vacature kun je contact opnemen met locatieleider Ad Lingsveld 
ad.lingsveld@kansenkleur.nl, telefoonnummer 0487-541386, of met Thea Alkemade, 
telefoonnummer 06-42899884. Voor een eerste indruk van Basisschool Sint Jan Baptist kun je de 
website bezoeken www.bsbaptist.nl  

Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding. 


