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SKOLO nodigt jou uit om te solliciteren naar de functie van 
 

GROEPSLEERKRACHT BOVENBOUW 
0,6 tot 0,7 fte i.v.m. vervanging 

 

aan KBS Pax Christi te Overdinkel (onderdeel van SKOLO). Het betreft een vacature voor vervanging 
in de gecombineerde groep 6 en 7 van begin juni tot einde schooljaar met een optie voor verlenging 
binnen SKOLO na de zomervakantie. De vervanging betreft drie dagen per week (woensdag t/m 
vrijdag) met ondersteuning van een onderwijsassistent. 
 

Algemene omschrijving 
KBS Pax Christi is gevestigd in Overdinkel in een rustige omgeving met veel groen, een riant speelveld 
en moderne speeltoestellen. Wij werken samen in een betrokken team met veel aandacht voor de 
ontwikkeling van ieder kind vanuit het motto “Samen sterk in onderwijs”. Door de verschillende 
instructievormen en het (samen)werken in kleinere groepen willen we ieders kwaliteiten en talenten 
verder versterken.  
 

Jij bent iemand die: 
• bevoegd is om in het basisonderwijs les te geven; 
• enthousiast is om in de bovenbouw te werken en affiniteit heeft met deze leeftijdsgroep; 
• oog heeft voor de leerlingen en om kan gaan met verschillen in de groep;  
• bij voorkeur kennis heeft van het werken met Chromebooks en in de cloud; 
• betrokken is en graag werkt in teamverband;  
• open communiceert en het contact met ouders belangrijk vindt. 

 

Wij bieden jou: 
• een uitnodigende en uitdagende leeromgeving binnen een professioneel werkend team; 

• ruimte om jouw eigen talent (verder) te ontwikkelen; 

• goede begeleiding en ondersteuning binnen en buiten de groep; 

• mogelijkheden voor verlenging van het dienstverband binnen de SKOLO-organisatie na de 
zomervakantie. 

 

Procedure en reactie  
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Joost Damhuis, directeur van KBS Pax 
Christi, T 053 536 0754 of per mail via jdamhuis@skolo.nl. Meer informatie over de school is te lezen 
op www.paxchristioverdinkel.nl. 
 
We zijn benieuwd naar jou, dus stuur een korte motivatiebrief met CV naar bureau@skolo.nl o.v.v. 
vacature Pax Christi. Reageren kan tot en met 14 mei a.s. Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 
19 of 21 mei a.s. 
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