
Vacature groepsleerkracht SKOLO september 2019 

VACATURE GROEPSLEERKRACHT     

                          0,5750 fte  

(met op termijn uitbreidingsmogelijkheden) 

 

Profiel van de school 
 
KBS Pax Christi is gevestigd in Overdinkel in een rustige 
omgeving, omgeven met veel groen, een riant speelveld  
en moderne speeltoestellen. De school heeft ongeveer  
155 leerlingen. Het onderwijzend personeel bestaat uit 14 leerkrachten, 1 onderwijsassistent,  
1 conciërge en 2 medewerkers voor de huishoudelijke dienst.  
 
Als uitgangspunt binnen ons onderwijs hanteren wij het leerstof-jaarklassensysteem waarin wij de 

duidelijkheid en geborgenheid ervaren die onmisbaar zijn voor het kind. Naast het aanbod van 

lesstof aan de gehele groep is er ruimte voor verschillende instructievormen en het (samen)werken 

in kleinere groepen. Hierbij maken wij gebruik van moderne lesmethoden en hulpmiddelen 

waaronder Chromebooks. Op een aantal middagen per week wordt groepsoverstijgend gewerkt in 

een carrousel met extra ruimte voor creativiteit en bewegen. 

Werkzaamheden 
KBS Pax Christi is op zoek naar een enthousiaste en leergierige groepsleerkracht voor groep 8 op vier 

ochtenden per week (dinsdag t/ vrijdag). Groep 8 is een prettige, gezellige en hardwerkende groep. 

Naast de lesgebonden uren voer je binnen het taakbeleid andere taken uit, passend bij de omvang 

van de aanstelling en jouw talenten. De vacature voor 0,5750 fte is beschikbaar na de herfstvakantie 

tot aan de zomervakantie. Uitbreiding van uren behoort op termijn tot de mogelijkheden. 

Jij bent iemand die 

 enthousiast is om in de bovenbouw les te geven, affiniteit met de leeftijdsgroep is belangrijk; 

 bij voorkeur kennis heeft van het werken met Chromebooks; 

 bevoegd is voor het geven van gymlessen; 

 graag werkt in teamverband; 

 contacten met ouders belangrijk vindt; 

 ervaring heeft met het doorverwijzen van leerlingen naar het VO (is een pre); 
 
Wij bieden je 

 een uitnodigende en uitdagende leeromgeving binnen een professioneel werkend team; 

 ruimte voor je eigen ontwikkeling als professional in het onderwijs; 

 een baan van 0,5750 fte met op termijn mogelijkheden tot uitbreiding van uren;  

 een tijdelijke aanstelling van 28 oktober 2019 tot en met 31 juli 2020; 

 mogelijkheden voor verlenging van het dienstverband binnen de SKOLO-organisatie. 
 
Procedure en reactie 
Heb je belangstelling? Voor meer informatie kun je contact opnemen met directeur Joost Damhuis,  
bereikbaar op T 053 5360754 (school).  
Wij zijn benieuwd naar jou, dus stuur je motivatie en CV per mail aan bureau@skolo.nl 
o.v.v. vacature Pax Christi. Reageren kan tot en met woensdag 25 september 2019. 
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 1 of donderdag 3 oktober a.s. 
 


