
 

                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 

 
 
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.  
 
Ben jij een bevlogen onderwijsmens? Dan zijn we vanaf 1 juni 2023 op zoek naar jou!  

Leerkracht Unitonderwijs 
0,8 FTE 

 
Wingerd is een kleine school met zo’n 100 kinderen gelegen in het dorp Bergharen.   

Hier werken we met een enthousiast team samen in units in een mooi licht en ruim gebouw. 
Wingerd is een fijne plek waar medewerkers en kinderen van en met elkaar mogen leren. We zijn 
volop in ontwikkeling en zijn dan ook op zoek naar een collega die daar graag aan wil bijdragen. 

Kenmerkend voor ons onderwijs: ambitieus, zelfsturing, topontdekkers, digitale geletterdheid, 
coöperatief leren, LIST, EDI, kindgesprekken. 

Wingerd is gehuisvest in het prachtige multifunctionele gebouw ‘De Zandloper’ in het dorp 
Bergharen. In ons gebouw zijn o.a. een peuterspeelzaal, BSO, openbare bibliotheek, gymzaal en het 
Kulturhus gevestigd. Er is een nauwe samenwerking met alle partners binnen Brede school De 
Zandloper. 

Wat zoeken wij in een collega? 

Het werken in units vraagt dat je gedurende de dag continue met elkaar samenwerkt en we zoeken 
dan ook een collega die daar blij van wordt. Je bent leergierig en beschikt over een onderzoekende 
houding. Ook ben je zelfstandig, initiatiefrijk, innovatief en beschik je over een goed gevoel voor 
humor. Jij kunt jezelf kwetsbaar opstellen en bent communicatief vaardig. Je hebt ervaring in het 
aanvankelijk leerproces, maar daarnaast ben je ook breed inzetbaar vanwege ons concept. Ervaring 
met EDI en coöperatief leren is een pré. 

Daarnaast ben je 
• in het bezit van een PABO-, ALPO- of PWPO-diploma; 
 
  



Wat zoeken onze kinderen in een juf of meester?  

Zij zoeken een juf of meester die goed kan lesgeven. Iemand die eerlijk, aardig en grappig is. Iemand 
die goed op ze let en ze goed kan helpen als ze iets niet begrijpen of als ze verdrietig zijn. Het zou 
leuk zijn als je sportief bent en af en toe een spel met hen wil spelen.  

Wat bieden wij? 

• Een gezellig team waarin een veilige en prettige werksfeer heerst; 
• Een ontzettend leuke groep leergierige kinderen;  
• Vanaf augustus een nieuw schoolplein en nieuw meubilair;  
• Voor externe kandidaten een contract voor een jaar met uitzicht op vast voor 0,8 fte; 
• Beloning conform CAO PO, inschaling LB. 

 
Interesse?  
Verras ons dan vandaag nog, maar in elk geval vóór 6 maart met je motivatie en CV. Je kunt je brief 
richten aan Eva Janssen, directeur Wingerd via eva.janssen@kansenkleur.nl.  

Voor een eerste indruk van Wingerd, kun je website bekijken https://wingerd-bergharen.nl of contact 
opnemen met Eva Jansen via 0487 531 488, bij meer inhoudelijke vragen.  
 
Kans & Kleur staat open voor sollicitanten die deze functie ambiëren naast een andere vacante 
functie bij Kans & Kleur. Hoe concreter je bent in je motivatiebrief, des te beter we met je kunnen 
meedenken. 

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.  

Een dagdeel meedraaien op onze school is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Referenties 
inwinnen kan ook een onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
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