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.
Kans & Kleur zoekt per 1 november of eerder indien mogelijk een

enthousiaste leerkracht voor de bovenschoolse plusklas
(0,2 wtf - 8 uur per week)
Elk schooljaar biedt Kans & Kleur een voorziening voor hoogbegaafde kinderen uit groep 7 van alle
scholen. Een ochtend per week werkt een groep van ongeveer 15 kinderen aan specifieke doelen
zoals leren leren en het ontwikkelen van executieve functies. Het ontmoeten van gelijkgestemde
kinderen is één van de grootste meerwaarden van deze bovenschoolse plusklas. De wens van
iedereen is om de verbinding tussen het aanbod voor deze kinderen in de plusklas en de eigen school
te versterken.
De collega die we zoeken:
• Heeft ervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen en is bevoegd leerkracht;
• Is een kei in het verbaal en vooral ook non-verbaal afstemmen op kinderen met
hoogbegaafdheid;
• Kan zelfstandig een uitdagend en breed aanbod samenstellen;
• Heeft een relevante opleiding gevolgd of is bereid die te gaan volgen;
• Communiceert helder met ouders, scholen en andere samenwerkingspartners;
• Kan zich met behulp van weinig voorinformatie een beeld vormen van de beginsituatie van
de kinderen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelvragen;
• Signaleert sociaal- emotionele problematiek van hoogbegaafde leerlingen en reageert hier
adequaat op;
• Verspreidt actief kennis over hoogbegaafdheid in bijvoorbeeld het bovenschools HBnetwerk;
• Kan effectief met tijd omgaan, is stressbestendig en flexibel;

Wat we jou bieden is:
• Salaris conform CAO PO LB of LC-schaal, afhankelijk van opleiding en ervaring;
• 0,2 FTE (1 dag) per direct tot 1 augustus 2023, mogelijkheid tot verlenging bij wederzijdse
tevredenheid
• Overleg- en ondersteuningsmogelijkheden vanuit de stuurgroep hoogbegaafdheid;
• Ruimte om je eigen programma te bepalen en grotendeels autonoom te werken;
• Samenwerking en overleg tussen betrokken leerkrachten en intern begeleider(s);
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Interesse in de vacature voor leerkracht van de bovenschoolse plusklas van Kans & Kleur?
Verras ons dan vandaag nog (of uiterlijk vrijdag 23 september 2022) met je motivatiebrief en cv. Je
kunt je brief richten aan Carina Coenen, carina.coenen@kansenkleur.nl. Ook bij inhoudelijke vragen
over de vacature kun je per mail contact opnemen.
De vacature wordt intern uitgezet. We staan open voor kandidaten die deze functie willen uitbreiden
met hun reeds bestaande werkzaamheden of een andere (specialistische) vacante functie bij Kans &
Kleur. Hoe concreter je bent in je motivatiebrief, des te beter kunnen we met je meedenken.
Het kunnen overleggen van een geldige VOG en onderwijsbevoegdheid is verplicht om deze stap te
kunnen maken. Referenties inwinnen kan een onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

