
 
 

 
 

 

 

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 2023 is Sint Jan Baptist op zoek naar een vakbekwame leerkracht middenbouw met 
extra taken als: 

Rekencoördinator/ Specialist Rekenen - LC  
(20 uur per week, waarvan 16 uur als leerkracht voor groep 3,4,5) 

 
Dit is een interne vacature voor medewerkers van Kans & Kleur. Je gaat onderdeel uitmaken 

van de vaste formatie binnen het team van Sint Jan Baptist. 
 
Basisschool Sint Jan Baptist is de dorpsschool van het stadje Batenburg. Vijftig kinderen krijgen er les 
in twee- of drievoudige combinatiegroepen. Ons onderwijs is eigentijds, kansrijk, flexibel en passend. 
Sinds een jaar zitten we in ons prachtige, gloednieuwe gebouw in MFA De Batenburcht. 

Sint Jan Baptist heeft een warm, krachtig en betrokken team. 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 
• leiderschap toont en neemt op het gebied van het rekenonderwijs in alle groepen van onze school; 
• interventies uit kan voeren die er voor zorgen dat onze leerkrachten nog betere rekenlessen kunnen 

geven, en onze leerlingen rekenen nog leuker vinden en nog betere resultaten halen; 
• samen met team, IB en directie het rekenonderwijs beter gaat organiseren voor onze meervoudige 

combinatiegroepen; 
• wil werken volgens het concept van kansrijke combinatiegroepen; 
• ervaren en kundig is, liefst met ruime ervaring in de middenbouw; 
• directe instructielessen geeft, bijvoorbeeld volgens het EDI-model; 



 
 
• graag werkt in een klein, collegiaal team op een school waar mensen elkaar kennen en er voor elkaar 

zijn. 
 
Daarnaast ben je 
• in het bezit van een PABO-, ALPO- of PWPO-diploma; 
• kundig op het gebied van rekenonderwijs, bijvoorbeeld doordat je hier een cursus of 

opleiding voor hebt gevolgd; 
• bereid om naast je vaste werkdagen als leerkracht flexibel te zijn in je tijd als 

rekencoördinator, zodat je met al je collega’s direct samen kan werken. 
 
Wij bieden jou 
• collegialiteit, ondersteuning en begeleiding; 
• de ruimte om jouw expertise mee te nemen en de duidelijkheid van een stevige visie op 

onderwijsontwikkeling; 
• een functie van 0,5 fte waarbij je als leerkracht minimaal 2 dagen in een groep werkt. 

Daarnaast heb je ambulante tijd in taakuren om jouw coördinatorschap invulling te geven; 
• als externe kandidaat een tijdelijke aanstelling met, bij voldoende functioneren, uitzicht op 

een vast contract; 
• de mogelijkheid een opleiding tot rekencoördinator te volgen; 
• 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 Jeroen van den Berg, directeur van Sint Jan Baptist: 
jeroen.vanden.berg@kansenkleur.nl 
 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jeroen van den Berg, via e-mail of telefonisch 
(06-10325695). Voor een eerste indruk kun je de website van Basisschool Sint Jan Baptist kun je de 
website bezoeken www.bsbaptist.nl. 
 
De 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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