
 

In- en externe vacature 

 

 

SKOzoK is per 22 februari 2021 op zoek naar een 

Enthousiaste leerkracht groep 5 (WTF 0,4) 
 
 

 
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 Zonnesteen te Bergeijk. 

Wat bieden wij? 
SKOzoK biedt je een inspirerende baan op een sfeervolle school met circa 135 leerlingen in het landelijke 
Bergeijk Een kleine school waar we ons samen verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen en de 
schoolontwikkeling. 
 
Hoe werken wij? 
Leerlingen zijn mede eigenaar van hun (leer)proces. Door samen te werken in uitdagende werkvormen, zorgen 
we voor een leeromgeving die betrokkenheid stimuleert. We dagen leerlingen uit om hierin eigen initiatief te 
nemen en we leren hen om hier verantwoordelijkheid voor te dragen. 
Slimplan-werkvormen en de uitgangspunten van De Vreedzame School zijn hierin leidend. 
 
Verder hebben we oog voor leerlingen die net wat meer nodig hebben, hetzij aan de boven-, hetzij aan de 
onderkant. We hebben muzieklessen van Atr4u en techniekonderwijs wordt ondersteunt door het KOP. Ook 
hebben we de beschikking over een gymdocent en werken we (intensief) samen met de opvangpartners van 
Nummereen. 
 
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 01 februari 2021 naar hrm@skozok.nl.  
Dit onder vermelding van Zonnesteen_leerkracht_februari2021. 
 
Kijk voor meer informatie op www.skozok.nl en https://www.bsdezonnesteen.nl/ of neem contact op met 
Peter Prein (directeur) via 0497-571757 of pprein@skozok.nl. 


