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VACATURE GROEPSLEERKRACHT BOVENBOUW BIJ KBS PAX CHRISTI 

Binnen het team van KBS Pax Christi is een vacature ontstaan voor drie dagen per week  

 

Profiel 

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht voor drie dagen per week (werkdagen in overleg) vanaf  

1 juni 2019 tot aan de zomervakantie met mogelijkheden voor verlenging in het nieuwe schooljaar 

binnen de SKOLO-organisatie. 

Omschrijving van de school 

KBS Pax Christi is gevestigd in Overdinkel in een 

rustige omgeving, omgeven met veel groen en ruime 

speelgelegenheid met moderne speeltoestellen. 

Kenmerkend aan de schoolomgeving is het riante 

speelveld bij de school. De school heeft ongeveer  

155 leerlingen. Het onderwijzend personeel bestaat 

uit 14 leerkrachten. Daarnaast is er 1 conciërge en zijn er  

2 personeelsleden voor de huishoudelijke dienst.   

Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 à 13 jaar. Als uitgangspunt 

hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem, waarin wij de duidelijkheid en geborgenheid ervaren 

die onmisbaar zijn voor het kind.   

Naast aanbieding van de leerstof aan de gehele groep is er binnen de eenheid van de klas plaats voor 

verschillende instructievormen aan doelgroepen, voor werken in kleinere groepen, zowel individueel 

als in samenwerkingsverband. Hierbij maken we gebruik van moderne lesmethoden en hulpmiddelen 

waar onder Chromebooks. 

Werkzaamheden 

KBS Pax Christi is op zoek naar een enthousiaste groepsleerkracht voor groep 7. In verband met de 

pensionering van een collega ontstaat er vacatureruimte binnen de organisatie. Groep 7 is een 

prettige, gezellige en hardwerkende groep.  

Taken die je gaat uitvoeren zijn onder andere:  

- Algehele klastaken groep 7.  
- Groepsverantwoordelijke taken.  
- Taken uit taakbeleid (hierover volgt nader overleg) 
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Functie-eisen 

Je bent een gediplomeerd leerkracht basisonderwijs en bij voorkeur in het bezit van het diploma 

bewegingsonderwijs. Ook kun je je conformeren aan de katholieke identiteit van de school.  

Ervaring in de bovenbouw is wenselijk, affiniteit met de leeftijdsgroep is misschien nog wel veel 

belangrijker. Kennis van het werken met Chromebooks is een pre.  

Je bent in ieder geval vanaf 1 juni 2019 beschikbaar op drie dagen per week. Daarnaast ben je in 

staat om de eindverantwoordelijkheid van een groep op je te nemen. 

 

Aanbod vacature 

Deze vacature wordt binnen SKOLO aangeboden en via het Mobiliteitscentrum ObT. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan uiterlijk 26 april a.s. een korte motivatiebrief inclusief CV naar mobiliteitscentrum@obt.nl 

Interne kandidaten kunnen per mail reageren naar bureau@skolo.nl 

Wil je vooraf meer informatie, neem dan contact op met directeur Joost Damhuis via 053 5360754. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


