
  
 
 
  
 
 
 
 
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. 
 
Wegens gewenste ontwikkeling op het gebied van sturing en gedeelde verantwoordelijkheid, zijn wij 
vanaf 1 augustus 2023 op zoek naar twee gespecialiseerde leerkrachten op het Zuiderpad. 
 

Gespecialiseerde leerkrachten LC 
Taal & Lezen en Onderbouw/Het jonge kind 

(totale omvang 1 tot 1,5 fte) 
 

Dit is een interne vacature voor medewerkers van Kans & Kleur. Je gaat onderdeel uitmaken 
van de vaste formatie binnen het team van het Zuiderpad. 

 
Samenwerkingsschool het Zuiderpad is gehuisvest in Wijchen Oud-Zuid, in twee gebouwen op de 
locatie Huissteden en locatie Oudelaan. Onze wens is om te bouwen aan één (in de toekomst 
nieuwe) school waar we dezelfde taal spreken, samen met onze belangrijkste ketenpartners. We 
hechten veel waarde aan een goede relatie tussen teamleden, ouders, leerlingen en partners. 
 
Goed onderwijs vinden we belangrijk! Hierbij maken we graag gebruik van aanwezige kennis binnen 
het team en het leren van en met elkaar. Het organiseren van het leren op deze wijze, zal onderdeel 
uit gaan maken van ons nieuwe schoolplan. Hier hebben wij jou bij nodig! 
 

Jij bent: 

• In eerste instantie een vakbekwame leerkracht op pedagogisch en didactisch vlak, waar de deur 
open staat voor collega’s om hen te inspireren door jouw wijze van lesgeven en omgang met 
kinderen. 

• Inhoudelijk op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op een specialistisch vakgebied en 
vanuit professionele nieuwsgierigheid bereid om je te blijven scholen. 

• Bij voorkeur, reeds in het bezit is van een diploma van een gerelateerde opleiding en/of diep 
gespecialiseerd in het vakgebied (HBO-plus of academisch niveau). 

• Een aanjager en verspreider van de “olievlek” op een communicatief prettige manier. 
• Degene die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan collega’s en MT over de korte en lange 

termijn aanpak. 
• De vertegenwoordiger van de school op jouw vakgebied bij o.a. bovenschoolse netwerk- 

bijeenkomsten. 
• Toegankelijk en betrouwbaar.  



 
 
 
Wij bieden: 

• Een team met een groot hart voor onze kinderen en voor goed onderwijs, waar humor ook hoog 
in het vaandel staat. 

• Een school in ontwikkeling, waar ruimte is voor de professionele dialoog om samen de koers 
verder te bepalen. 

• Minimaal 40 uur (op jaarbasis) voor het uitvoering geven aan je taak (Jaarlijks wordt in overleg in 
het werkverdelingsplan vastgelegd hoeveel uur er in het nieuwe schooljaar nodig zijn voor een 
vakgebied. Uren kunnen in taakuren of ambulante tijd worden uitgevoerd). 

• Een contract voor onbepaalde tijd voor minimaal 0,5 FTE (meer is bespreekbaar). 
• Inschaling LC (afhankelijk van opleiding en ervaring) conform de cao PO met aantrekkelijke 

aanvullende arbeidsvoorwaarden. 

Interesse? 
Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. Reageren kan tot en met woensdag 1 maart 2023. Je 
motivatie en CV kun je e-mailen naar Simone Lemmers, directeur samenwerkingsschool het 
Zuiderpad Simone.lemmers@kansenkleur.nl    

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Simone Lemmers of Pim Nova, via telefoonnummer 
024 64 52829 of 024 64 52068. Voor een eerste indruk kun je de website van Het Zuiderpad 
raadplegen www.zuiderpad.nl 
 
Sollicitatiegesprekken staan in de week van 6 maart 2023 (week 10) gepland. De vacature wordt 
eerst intern uitgezet. Het overleggen van een geldig VOG is verplicht bij indiensttreding. 
 
Referenties kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. We geven er de voorkeur aan dit door een 
warme overdracht tussen huidig directeur naar ontvangend directeur uit te vragen, waarbij jij als 
nieuwe collega aanwezig bent en mede de vorm en inhoud van het gesprek bepaalt. 
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