
        
 
  
 
 
 
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. 
 
Vanwege het vertrek van een collega, zijn wij per 9 januari 2023 op zoek naar een 
 

Bovenbouwleerkracht LB 
16 uur per week (WTF 0,4)  

 
De Heilig Hartschool is een kleine school met ongeveer zestig leerlingen die les krijgen in twee 
bouwen. Binnen een bouw zijn twee mentorgroepen die gekoppeld zijn aan een leerkracht. 
Leerkrachten bieden effectieve instructie in de basisvakken zoveel mogelijk verbonden aan en zorgen 
zo voor voldoende tijd en ruimte voor differentiatie, ondersteuning en uitdaging. Binnen en buiten 
de bouwen is ons motto: samen waar het kan en apart waar het moet. Zelfstandigheid van en 
samenwerking tussen leerlingen zijn vanzelfsprekend. Het schoolteam voelt zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voor alle leerlingen. 
 
Wij zijn op zoek naar een of twee bevlogen, energieke leerkrachten die 
• leerlingen ziet zoals ze zijn en kijkt naar de mogelijkheden van elk kind. 
• flexibel zijn en ‘out of the box’ meedenken. 
• in een klein team zelfstandig en collegiaal willen functioneren. 
• een bovenbouw met meerdere leerjaren kunnen coachen. 
• doelgerichte, krachtige en korte instructies kunnen geven. 

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

(gymbevoegd of bereid tot opleiding is een pre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Natuurlijk bieden wij jou  
• een fijne werkplek op een unieke school. 
• gemotiveerde collega’s die altijd voor elkaar klaarstaan. 
• goede begeleiding en ondersteuning vanuit de hele organisatie. 
• inschaling LB conform de cao PO met aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden. 
• een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging. 
• een schoolgebouw gericht op samenwerking.  

 
Word jij enthousiast van deze vacature? 
Verras ons dan vandaag nog of uiterlijk vrijdag 2 december 2022 met je motivatiebrief en cv. Je kunt 
je brief richten aan Maikel Beumer, directeur Heilig Hartschool, via Maikel.Beumer@kansenkleur.nl 
 
De gesprekken worden gepland tussen 7 en 9 december. Voor een eerste indruk kun je de website 
bezoeken www.bs-heilighart.nl   
 
We staan open voor sollicitanten die deze functie ambiëren naast een andere vacante functie bij 
Kans & Kleur. Voor lesgevende taken gaan we graag met je in gesprek. Hoe concreter je bent in je 
motivatiebrief, des te beter kunnen we met je meedenken. 
 
Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding. Referenties inwinnen kan een 
onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
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. Referenties 
inwinnen kan een onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
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