
                                               

Ben jij die enthousiaste leerkracht die onze scholen komt versterken? 
Houd jij van samen bouwen aan goed onderwijs voor alle kinderen? Kom dan onze teams op de scholen 

versterken. 

Over ons: 
Wij zijn een ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, 

Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. De scholen zijn verdeeld over 15 clusters in 3 regio’s. SKOzoK staat 

voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. Ongeveer 530 medewerkers verzorgen samen primair 

onderwijs voor circa 5.250 leerlingen. Informatie over SKOzoK is te vinden op onze website: www.SKOzoK.nl. 

Voor diverse scholen zijn wij op zoek naar: 

- Een leerkracht groep 1 / 2  (1 fte) vanaf februari 2019 
- leerkrachten middenbouw i.v.m. zwangerschapsverlofvervangingen 
- leerkrachten in onze vervangingspool 

 

Wie zoeken we? Wij vinden het belangrijk dat je: 

 in het bezit bent van een diploma HBO PABO; 

 enthousiast en inspirerend lesgeeft; 

 moderne lesvormen als coöperatieve structuren en inzet van  

ICT kunt gebruiken; 

 differentiatie in de lessen kan aanbrengen en uitgaat van  

onderwijsbehoeften van kinderen; 

 zelfredzaamheid bij leerlingen stimuleert;  

 Inzetbaar bent voor groep 1 tot en met 8; 

 goede communicatieve vaardigheden bezit; 

 beschikt over empathisch vermogen en een analytische blik; 

 een open en actieve leerhouding hebt. 

 

Wat bieden wij? 
Een aanstelling voor de periode dat de vervanging duurt, ofwel tot het einde van het schooljaar 2018-2019 bij 

een aanstelling in de vervangerspool. Inschaling is conform de cao primair onderwijs L/10. De omvang van de 

aanstelling is afhankelijk van de vacature en je eigen wensen.  

Interesse? 
Indien je interesse hebt in bovengenoemde functie, dan nodigen wij je van harte uit jouw brief en CV naar de 

afdeling P&O via PenO@skozok.nl. Voor vragen over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Laura 

Klomp (P&O adviseur) 040-2531201.  

 

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

http://www.skozok.nl/
mailto:PenO@skozok.nl

