
Bestuursbureau SKOLO – Postbus 46 – 7580 AA  Losser 
T 053 5364271 – E bureau@skolo.nl – www.skolo.nl 

 

 

 
SKOLO nodigt jou uit om te solliciteren naar de functie van 

 

GROEPSLEERKRACHT ONDERBOUW 

bij KBS De Verrekijker 
0,5 fte per week 

 

Algemene omschrijving 
KBS De Verrekijker is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO). 
De school is gevestigd in Losser in een mooi nieuw, duurzaam, multifunctioneel schoolgebouw.   
We laten kinderen opgroeien in een positief leer-, werk- en leefklimaat. Samen zorgen we voor een 
veilige, uitnodigende en plezierige omgeving, waar iedereen zich thuis voelt.   
We bieden kinderen ‘Goed onderwijs dichtbij’. Ze krijgen bij ons de kans om zich optimaal te 
ontwikkelen. Samen met kinderen en hun ouders gaan we op ontdekkingsreis. We bereiden ze voor 
op de maatschappij van de toekomst.   
 
Werkzaamheden 
In de onderbouw staat het spelend leren centraal. Er wordt gewerkt vanuit thema’s die aansluiten 
bij de belevingswereld van de kinderen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vastgelegd en 
doelen gesteld die passen bij de ontwikkeling (leeftijd) van de kinderen.   
  
De leerkracht heeft een observerende, stimulerende en begeleidende rol. Geeft instructie  
aan kleine groepjes en in de grote kring. Doet voor en speelt mee.   
Kinderen leren zelfstandig keuzes te maken, waarbij het planbord een hulpmiddel is. In de  
hoeken kunnen de kinderen, afhankelijk van hun interesse en ontwikkeling, spelend leren.   
 
Wij zoeken een inspirerende en enthousiaste collega die: 

• affiniteit heeft met het werken in de onderbouw; 

• de PBS-waarden en werkwijze PBS van onze school onderschrijft; 

• kennis heeft van EDI;   

• uitgaat van samenwerken, open communiceert en problemen deelt met collega’s; 

• competent is en zichzelf wil blijven ontwikkelen. 
 

Functie-eisen 
Bevoegdheid voor lesgeven in het PO 

ICT-vaardigheden en kennis van werken in de cloud 

Wil meewerken in teamverband en communicatief vaardig is 

Wij bieden: 

• een werkplek voor meerdere dagen in groep 1; 

• een enthousiast en meedenkend team; 

• ondersteuning vanuit het team, daar waar nodig is; 

• tijd en ruimte voor je eigen talentontwikkeling. 

 
Aanstelling bij SKOLO 
De functie betreft een benoeming voor bepaalde tijd in functieschaal L10 cao PO van  
1 december 2021 tot 1 augustus 2022 met een optie voor verlenging in het schooljaar daarna.  
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Procedure en reactie 
Heb je belangstelling? Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw E. Eusterbrock 
(directeur De Verrekijker), bereikbaar op T 053 5360771 of M 06 43044626.  
 
Wij zijn benieuwd naar jou, dus presenteer je met jouw motivatie en CV per mail aan 
bureau@skolo.nl. Reageren kan tot en met 1 november a.s. 
De sollicitatiegesprekken zijn in week 44 en 45.  
 


