
 

In- en externe vacature 

 

 

SKOzoK is per 1 februari 2021 op zoek naar een 

Enthousiaste leerkracht (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 Drijfveer. 

Wat bieden wij? 
SKOzoK biedt je een inspirerende baan op een sfeervolle school met circa 90 leerlingen in het mooie Aalst-
Waalre. 
Een kleine school waar we ons samen verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen en de schoolontwikkeling. 
 
Hoe werken wij? 
Onze missie is ‘Leren, altijd en overal’. Op de Drijfveer ontdekken leerlingen wie ze zijn, hoe ze leren en hoe ze 
dit kunnen toepassen in de wereld van nu en morgen. We dagen leerlingen uit om hierin eigen initiatief te 
nemen en we leren hen om hier verantwoordelijkheid voor te dragen. 
 
Leerlingen komen tot leren in een uitdagende leeromgeving; zowel op cognitief-, expressief- en sociaal vlak. 
We stimuleren de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces zodat eigenaarschap ontwikkeld 
wordt.  
 
Op de Drijfveer vinden we het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij ons onderwijs open staat voor de 
ander, zorg draagt voor elkaar en vanuit respect handelt.  
 
We leren, werken en handelen vanuit de waarden die wij belangrijk vinden:  
Saamhorigheid, plezier in leren, nieuwsgierigheid, aandacht, groei en kwaliteit.  
 
Wie ben jij? 
We zijn benieuwd naar jou; wat zijn je kwaliteiten en wat wil je verder ontwikkelen? In een gesprek kunnen we 
samen bekijken hoe jij het beste tot je recht komt en ons team kunt versterken!   

 
Ben jij degene die wij zoeken? Stuur je cv en motivatiebrief vóór 19 januari 2021 naar hrm@skozok.nl.  
Dit onder vermelding van Drijfveer_leerkracht_januari2021. 
 
Kijk voor meer informatie op www.skozok.nl en https://www.dedrijfveer-waalre.nl of neem contact op met 
Nicol van Tongeren (directeur) via 040-2233020 of nvantongeren@skozok.nl . 


