
 
 

 
 

 

 

 

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. 
 
Als vakdocent bewegingsonderwijs lever je een belangrijke bijdrage aan de motorische en sociaal-
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen én aan de ontwikkeling van ons bewegingsonderwijs. Je 
werkt op de Viersprong en de Paulusschool veelal zelfstandig tijdens de gymlessen. Op de Bolster 
organiseer je de gymlessen samen met het team van unit-medewerkers.   
 
We zijn per 1 oktober 2022 op zoek naar meerdere enthousiaste  

Vakdocenten bewegingsonderwijs 
(LB – 1,6 FTE)

 
Flexibele inzet op diverse scholen binnen ons samenwerkingsverband voor 24 uur in de week. Dit zijn 
scholen die niet een hele dag een vakdocent nodig hebben.  
 
Dinsdag, donderdag en vrijdag zoeken SBO de Bolster en de Paulusschool voor 20 uur één vakdocent:  
 

 
 

 
 

De  Bolster is een school voor speciaal basisonderwijs. We dagen medewerkers uit om 
te werken vanuit hun kwaliteit, zich hierin verder ontwikkelen en zo de 
verantwoordelijkheid te nemen voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling op de 
Bolster. We hebben 5 units waar meerdere medewerkers  samen  het onderwijs 
vormgeven voor alle kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Bij SBO de Bolster 
geven we samen de gymles onder jouw verantwoordelijkheid. Elk ochtend starten we 
de dag met een voorbespreking. Ook als vakdocent gymnastiek bespreek je jouw 
gymles met het hele team. Zo weet iedereen wat we gaan doen en hoe we dat gaan 
doen. 

  
De Paulusschool  is een school met ongeveer 220 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. De vakdocent gym heeft in samenwerking met deze partners een 
actieve rol in het organiseren van naschoolse activiteiten. Op de Paulusschool werken we 
met het leerstofjaarklassen- systeem, 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.  



  
 
 
 
KBS De Viersprong is een school met ongeveer 245 leerlingen, verdeeld over 10 
groepen. Op KBS De Viersprong werken we met gecombineerde groepen, waarin we 
streven naar groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8. Het betreft een 
contract op basis van 20 uur op sowieso de maandag en woensdag. Wij geven onderwijs 
volgens het zogenaamd vernieuwingsonderwijs De Noordwijkse Methode. Ons 
doel/missie: Alle kinderen laten schitteren met hun talenten, zodat zij van daaruit 
betekenis kunnen geven aan de wereld om hen heen. Voor meer informatie over De 
Noordwijkse methode kun je kijken op https://noordwijksemethode.nl  

 
Wij zijn op zoek naar iemand die in het bezit is van de volgende kwaliteiten en vaardigheden: 

• Affiniteit met het speciaal (basis)onderwijs is een must voor het werken op de Bolster; 
• Je kunt een gymklimaat neerzetten, gebaseerd op leerlijnen, waarin leerlingen zich veilig voelen, 

positief benaderd worden en succeservaringen kunnen opdoen. Je biedt leerlingen duidelijkheid 
en structuur en handelt daarin voorspelbaar. Hierin stem je het handelen af met de 
groepsleerkracht en werk je prettig samen; 

• Je zorgt dat kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen en je helpt ze te reflecteren op 
hun gedrag; 

• Je ziet de kwetsbaarheid van kinderen achter de gedrags- problematiek en kunt hier adequaat op 
reageren; 

• Je voelt je medeverantwoordelijk voor de motorische ontwikkeling van onze leerlingen en levert 
ook een bijdrage aan het in kaart brengen van hun vaardigheden. Op basis hiervan kun je 
bewuste keuzes maken ten aanzien van het lesaanbod; 

• Je draagt bij aan de organisatie van de Koningsspelen, kamp en andere schoolse sportactiviteiten; 
• Je staat stevig in je schoenen en beschikt over een gezonde dosis geduld, humor, 

relativeringsvermogen en flexibiliteit; 
• Afgeronde ALO of PABO met gymbevoegdheid (of in de eindfase van je studie); 

Wij bieden jou:  
• Een contract voor bepaalde tijd (één schooljaar) met uitzicht op verlenging bij goed functioneren; 
• Beloning in functie LB (L10) of LC (L11) CAO PO, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring; 
• Een prachtige werkomgeving met goede faciliteiten; 
• Een fijne sfeer om in te werken in een prikkelende omgeving en mogelijkheden tot ontwikkeling. 

Interesse? 
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! Je motivatie met CV kun je voor zondag 18 september mailen 
naar de Wouter Dillisse, wouter.dillisse@kansenkleur.nl.  De gesprekken staan gepland in de week van 26 
september.  
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. Bij een eventueel vervolg kun je gevraagd worden of je een dagdeel meedraait.  
 
We staan open voor kandidaten die deze functie willen uitbreiden met hun reeds bestaande 
werkzaamheden of een andere  vacante functie bij Kans & Kleur. Voor inhoudelijke vragen over de functie 
kun je contact opnemen met Wouter Dillisse (waarnemend directeur combinatiefunctionarissen) op 
telefoonnummer 06-14048938. 
 
Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding. Referenties inwinnen kan een 
onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
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