
 

 

 

SKOzoK is per 1 april 2021 op zoek naar een 

Enthousiaste leerkracht(en) voor groep 5/6  
(WTF 0,4 - 1,0) 

 
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.  
 
De belangrijkste kernactiviteit van de SKOzoK-scholen is het verzorgen van kwalitatief 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 St. Martinus in Dommelen. 
 

Wat bieden wij? 
We bieden je een prachtige, snel groeiende school ‘in het groen’ met 
ongeveer 150 leerlingen, gelegen aan een nieuwbouwwijk in het 
mooie oud-Dommelen. Een ‘Vreedzame school’ waar we 
samenwerken, elkaar ondersteunen en volop in ontwikkeling zijn. 
Schooljaar 20-21 staat in het teken van het praktisch invullen van 
onze herijkte visie, met als kernwaarden  
Inspireren, Vertrouwen en Samen.  
 
Het team van St. Martinus staat voor een inspirerende en 
motiverende leeromgeving die rijk is, uitdaagt en prikkelt. Een 
omgeving waarin we ernaar streven dat leerlingen weten wie ze zijn, 
hoe ze in elkaar zitten, wat ze nodig hebben en waar ze voor staan. 
We werken met coöperatieve werkvormen, maken doelen zichtbaar 
en investeren in het leren-leren.  

 

Wie ben jij? 
- Je vindt werken in een combinatiegroep leuk, ziet de kansen en hebt hierin ervaring; 
- Je kunt goed organiseren en structuur aanbrengen; 
- Je denkt graag mee op schoolniveau en vindt samenwerken belangrijk;  
- Je bent positief en denkt in mogelijkheden.   
Herken je jezelf hierin? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
We zijn benieuwd naar jouw kwaliteiten. Wat wil je verder ontwikkelen? In een gesprek kunnen we 
samen bekijken hoe jij het beste tot je recht komt en het team mee kunt versterken! 
 
Is je interesse gewekt of heb je nog vragen? Neem contact op met Maaike Nieuwenhuis (directeur): 
mnieuwenhuis@skozok.nl / 040-2017970 of 040-2012347 
 

Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk 5 maart 2021 naar hrm@skozok.nl o.v.v. ‘vacature St. 
Martinus’. Kijk voor meer informatie op www.martinusdommelen.nl en www.skozok.nl. 
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