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In- en externe vacature 

 

SKOzoK is per 1 maart 2021 op zoek naar een 

Enthousiaste leerkracht voor groep 6/7 (WTF 0,6) 
 
SKOzoK (Samen Koersen op zichtbare Onderwijskwaliteit) is een enthousiaste en ambitieuze onderwijsstichting  
met 30 basisscholen voor primair onderwijs in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, 
Valkenswaard en Waalre. Ons bestuurskantoor is gevestigd in Veldhoven. 

De belangrijkste kernactiviteit van de scholen van SKOzoK is zorgen voor goed onderwijs. Momenteel werken 
we vanuit ons Koersplan aan twee speerpunten: “excellent in leren leren” en “gemeenschappelijk 
organiseren”. 

Indien je wordt aangesteld in deze vacature kom je in dienst van SKOzoK en word je geplaatst op Basisschool 
De Dorenhagen. 

Wat bieden wij? 
SKOzoK biedt je een inspirerende baan op een school met circa 117 leerlingen in Valkenswaard. 
Een kleine school waar we ons samen verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen en de schoolontwikkeling. 
 
Hoe werken wij? 
Onze missie is: 

Ieder kind in zijn/haar eigen spotlight  
door in balans verbinding, autonomie en ontwikkeling te realiseren. 

 
Basisschool De Dorenhagen biedt een uitdagende leeromgeving, waarin we tegemoet komen aan de 
verschillen in ontwikkelingsniveau van de leerlingen.  
Ons eigentijds onderwijs kenmerkt zich door een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten, 
leerlingen en hun ouders. 
We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen, het probleemoplossend denken, 
creativiteit en coöperatief leren. We hebben de focus op het (leer)proces, waarbij we gaan voor groei. Wij 
werken en denken vanuit de Growth Mindset.  
 
Door middel van gepersonaliseerd leren leren, willen we de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheden 
van onze leerlingen vergroten.  
In onze missie en visie staan de drie basisbehoeften van iedere mens centraal: 

 Relatie (verbinding); je welkom voelen, respectvol en verdraagzaam zijn, samenwerken. 
 Competentie (ontwikkeling); voor vol worden aangezien, trots zijn op wie je bent en wat je doet/ kunt. 
 Autonomie; ruimte krijgen om jezelf te zijn, jezelf te ontwikkelen en eigen beslissingen te nemen. 

 
Wie ben jij? 

 Flexibel 
 Betrokken 
 Enthousiast 
 Creatief 
 ICT-vaardig 
 Iemand met ervaring in de bovenbouw 
 Sterk in samenwerken en samen ontwikkelen. 

 
Ben jij degene die wij zoeken? Stuur je cv en motivatiebrief vóór 30 januari 2021 naar hrm@skozok.nl.  
Dit onder vermelding van Dorenhagen_leerkracht_januari2021. 
 
Kijk voor meer informatie op www.skozok.nl en https://www.dedorenhagen.nl of neem contact op met 
Monique Verhagen (locatieleider) via 040-2013458 of mverhagen@skozok.nl. 


